
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ΤῊΕ ἘΕΧΡΟΒΙΤΟΕ 5 
ΘΚΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

Ι 

ΤῊΕ ΘΕΟΟΝῸ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤῊΗΕ 
ΟΟΞΒΙΝΤΗΙΑΝΒ 

ΒΥῪ ΤΗῈ ΜΝΕΕΥ ΚΕν. 

1.Η. ΒΕΚΝΑΚΌ, Π.Ὁ. 
ΏΒΑΝ ΟΡ 51. ΡΑΤΚΙΟΚ᾽5, ὈΌΒΙΕΙ͂Ν 

Π 

ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤῸ ΤΗΕ ΟΘΟΑΙΑΤΙΑΝΒ 
ΒΥ ΤΗῊΕ ΒΕΝ. 

ΕἘΚΕΡΕΚΙΟ ΚΕΝΘΌΑΠΙ, ΜΑΑ. 

1 

ΤΗΕ ἘΡΙΒΘΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΒΕΒ ἘΡΗΒΒΙΑΝΒ 
ΒΥ ΤΗΕ ΒΕΝν. 

5. ἢ. Εἰ ΒΑΙΜΟΝΌ, Ρ.Ρ. 
ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΟΡ ΤῊΗΞ ὈΝΙΤΕΌ ΡΈΚΞΕ ΟΗΌΝΟΗ ΟΟΡΒΟΒ, ΑΒΒΕΌΞΚΕΝ 

Ιν 

ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤΗΕ ΡΗΠΠΙΡΡΡΙΑΝ5 
ΒΥ ΤΗῈΕ ΒΕΝΡ. 

Η. Α.Α. ΚΕΝΝΕΌΥ, Ὁ).8ς. 

ν 

ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝ5 
ΒΥ ῬΕΟΡΕΒΒΟΚΒ 

Α. 5. ΡΕΑΚΕ, ΜΑ. 

ΚΟΝΌΟΝ 

ΗΟΡΌΡΕΚΝ ΑΝῸ ΘΤΟΌΘΗΤΟΝ 

27 ΡΑΤΕΕΝΟΒΤΕΚ ΚΟΥ 

1903 





ΤΗΕ ἘΧΡΟΒΘΙΤΟΚ᾽ 5 

ΘσΚΕΕΚ ΤΕΤΑΜΕΝΤ 

ΕὈΙΤΕΌ ΒΥ ΤΗΕ ΚΕΝ. 

Ν. ΒΟΒΕΒΊΘΟΝ ΝΙΟΟΙ,,, ΜαΑ., 11,0. 
ἙΏΙΤΟΝ ΟΡ “ΤῊΜ ἘΧΡΟΘΙΤΟΙΝ," ὙΗΕ ἘΧΡΟΒΙΤΟΝ᾽ 5 ΒΙΒ.Ὲ," ΕΤῸ 

ΝΟΙΌΜΕ ΠΙ. 

“οοοοοσε, ὃν ἐν 

ΠΟΝΘΌΟΝ 

ΗΟΡΌΕΚ ΑΝῸ ΒΤΟΌΘΗΤΟΝ 
27 ῬΑΤΕΚΝΟΒΤΕΕ ΒΟΥ 

1903 
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ΤΗΕ ΘΕΓΟΝῸ ἘΡΙ5ΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌῚ, 

ΤῸ ΤΗΒ 

ΓΟΕΙΝΤΗΙΑΝΒ 



Β οι δα δὲ (οοοῖς 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

ΤΗΕΒΕ ΤΙΜΒ ΑΝῸ ΡΙΑΟΘΒΕ ΟΕ ΨΈΕΙΤΙΝΟ. 

1. ἴῃ τῆς οαβε οὗ πο Ῥοοῖς οὗ {πε Νὲνν Τεβίαπιεηϊς ἰ8 ἰξ πῆογε 
ἐβϑβεηῖαὶ ἴο ἃ ἴγῃε υπάεγβίδησίηρ οὗ ἰἴ8 ἰαησύασο, παῖ ψὰ βῃου!ά 
μᾶνε ἃ οἶεαγ νίενν οὗ ἴδε οἰγοιπγδίαηοεβ ὑπάεγ ψῃϊοἢ ἰξ τναβ σοπιροβεά, 
ἴῃδη ἰη ἴδε οσαδβε οὗ 2 Οογίπιῃίδηβ. [|ἰ ἰ8 ἴῃς τιοβὲ δυϊοδίοσγαρῃϊοαὶ 

οἵ Αἰ] 8:1. Ιαυ} 8 Ἰεζζεγβ, δηά ἰξ δρουπάβ ἰῃ ρεγβοηδὶ αἰ ὰϑίοπβ, νϊοἢ 

1 18 ἀϊδῆσαϊο, αἵ 18 ἀϊβίαπος οὗ εἰπιε, ἴο ἀρργεοίδξε, απά οἵ ψῃ θῇ 
ΒΟΠΊ6 ὙΠ] ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ αἰαγϑ γεπιαίῃ οὔβουγε. [ἰ σίονγβ ψ τη ἴῃς Ὠεαΐῖ 

οὗ ἔεγνιά 11ε,1 απά ννὰ8 ενίάθπεν φυγξίεη ἀπάεγ ἴῃς ἰπθαεηος οὗ 
βἴγοης επιοζίΊοη. Απά, ἰἔ ψε ἀο ποΐ αβϑίρῃη [ἴ ἴο ἰ[8 ἔγαςε ρἷδος ἰῃ 81. 
Ῥαυ} 8 1ἰε, ψγὰ ἀγὲ "κεν ἴοὸ πιῖββ ἃ σοοά ἀεδ] οἵ δε ἴογοε οὗ ἰῖβ 

ξαγπαβῖ δηά εαρεγ ψογάβ. [{ ἰ8, ἐπεγείογε, ἀδδβίγαδε ἴο εηζεγ ἰηῖο 

πιογε ἀεῖδι! ἃ8 ἴο ἴῃς οσοδβίοη οὗ [8 σοπῃηροϑβίτίοη ἤδη νγἃ 8 ὨΘΟ ΒΒ ΒΑΓ 
ἰπ ἔπε σα86 οὗ ἃ ἰγεδίϊβε {πὸ τς Ερίβεϊε ἕο τῆς Βοπιδηβ, ἴῃς αγζυ- 

πγεηΐβ οὗ ΜΏὮΏϊςἢ ἀγὰ ἰαγρεῖν ἰηἀερεπάξηϊς οἵ ἔδε οἰγουπγδίαησεβ οὗ τς 
δυΐδογ δἵ {πε (πὲ τθεη ἰξ τγᾶβ τγίζζεη. 

2. ἴπ ἴδε πἰπείεεπεῆ οδαρίεγ οἵ (ἢς 45 ψε Βηά ἐδαῖ Βρῆεβαβ 

[48 Ῥεοοηγς ὅ8:. Ραυ δ δεδάαιυαγίεγβ ; ἔῃε σεηΐγε οὗ ἱηξεγεϑὲ δα8 

Ὀεεη βῃτεά ἔγοπι Ψεγυβαίεπὶ δηά Απτοςῆ, ἀπά τῆς Αροβί!ε᾽ 5 ἰαδουγβ 
ἃτε Ῥείωρ πηαίηἷϊν βρεπίέ ὕροῦ Αβία Μίηωογσ. Οογίπιῃ, ἤονψενεγ, 

οοσυρίεβ 8 σοηβίἀογα ες βῆαγε ἰῇ ἢὶβ ἐπουρῆΐβ; δηά, ἀυγίης τς 

Ρεγίοά οὗ ονεγ ἔνγο γεαγβ ψῃϊοἢ ες βρεπάβ δ Ερἤεβαβ, σογηπιμηίςσα- 

τίοβ σε τς Οογιπεῃίδη Οἤυγοῇ αγὲ Ῥείη σαγγίεά ὁ. [{ ἰβ ἴῃς 

βεαύδηςε οἴ ἐνεηΐβ ἀυγίηρσ (Ὠΐβ ρεγίοά αηά ἴπε βυρβεαυεηΐ βἰχ πιοπίδβ 

τῆδὲ νὰ ἢανε ἴο Ἔχαπιίηε. ϑυςῇ δὴ εχϑηγπαϊίοη οὗ ἴῃε ογάξγ ἴῃ 
ψΏΙΟὮ ἐνεηΐβ [οἱ ονεά οὴς ἀποίμεγ πιίσῃε Ὅς πιδάς πϊῆους ΔΩΥ 

ἀετογπηδίίοη οἵ ἴῃς αὐβοίυϊε ἀδίεβ οὗ δῶν ; Ὀυΐ ἰἴ ἰ8 σοηνεηίεηΐξ ἴο 

1 8ες Ηοεῖ, γνααϊεἐϊς Οὐγίςαπὲέγ, Ρ. ο8. 



4 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἰηάϊσαῖες ἤσγε τῆς βυβίθηχ οὗ σῃγοῃοϊοΎ ψἢϊοἢ ἢδ8 ὈῬεδη δάορίεάα. 
Ῥγονίβίοπαῖγ, τς ἀδίεβ αβϑίσηεά ἴο {πε ργίησίραὶ ἐνεηξβ οἵ ὅ5.:. Ραυ]} 8 
"ε ὃν Μγ. Ταγηεγὶ ψ}} θὲ ἰδίκεῃ ἃ8 ἃ Ὀαϑβϑὶβ ἴογ ἱπνεβείψαξίἼου, [{ ἰ8 
ὨΟΥ͂Σ ΡΓΕΓΕΥ ΖΘΏΘΓΑΙΥ ἀσγεεά ἀπηοης βοῃοϊαγβ ἐμαὶ ἔπε ἀδίεβ [ογπιεγὶν 

δοςερίεά, 4.9., ΌΥ ΔΝ αβοῖογ δηά 1 ἰρῃείοοϊ, ἀγα ἴνο γεαγβ ἴοο ἰδαΐε ; 

Ὀαῖ {Π|8 ἄοεβ ποῖ, οὗ οουγβε, αἴεςς πγαϊεογία!ν ἴῃ ἀσσύγαον οὗἉ [υἱσῶι- 
ἔοοτ᾽ 5 σοποϊυϑίοηβ 88 ἴο ἴῃς ογάεγ ἰῃ ψιμοἢ ἴῃς βανεγαὶ ἰηοίάθηΐβ οὗ 

ἴδε ΔΑροβεῖε᾽β σάγεογ ἴοοῖ ρίαοσε. [ἰπάεεά, ἴῃς βοῃεπὶε οὗ γεοοη- 
βέγυσείοη οὗ 81. Ια] 5 Ὠίδβίογυ ψῆ1ε δὲ Ερῆσβυβ, ψῃϊοἢ ἢ68 ἀρργονεά 
861 το τῆς ργεβεηῖ εαϊζογ, ἰβ8 ἰῃ πε πιδαίῃ ἴπδξ ρυΐ ἔογναγά Όν 
ισῃείοος,2 ΑΙ Πουρσῇ 8 ἀαέες5 Ὦανε ηοῖ Ὀεεη [ο]οσεά. ΤῊϊΒ βοπεπιε 

ἰ8 οοῖ ψὶέπουῖ ἀΠ ἢ σα1Ε|68.; Ὀαε ἰ ἰβ ἀερεπάεηξ οὐ ἔεννεγ βυρβίαϊαγν 
Βυροίμοβεβ [ἤδη δὴν οἵδογ ννϊοἢ ἢ88 ὈῬεεη ργοροβεά, ἀπά ἰξ ροββεβ8εβ 

βρεοίδὶ οἰαίπι ἴο σοηδβίἀεγαϊίοη ἔγοτη ἔπε ἔδοϊ τῆδε ἰἴ ἰβ ἀη αἰζεγηρί ἴο 
ἐσχρί δίῃ ἔπῸ ἀοουπηοηΐβ 48 ἴεν βίαπαά ψίζπουΐ γεβογέ ἴο ἢς Πεγοίς 
πγεᾶβυγεβ οὗ ἀϊββεοϊίίοη ψῃϊςἢ βοπια ογίεἰοβ ἢανε ἰουηά ἰξ πεσεββαγυ ἴο 

ϑάορί. 

8. 1 βέαγί, ἴμεη, στ πε αβϑαπιριίοη ἔπαξ 8:. δι} 5 βοϊουγῃ οὗ 

ονεγ ἔνο γεαγβ δ Ερῆἤεβι8 ὃ (Αο8 χίχ. 10) ἰαϑίεά ἔγοπι Ὠεσεηθεγ, 52, 

οὐ Φαηυάτυ, 58, ἰο Μαγοῇ ογ Αργί!, 55, ἀπά 1 ργοσεβά ἴο Ἵχαπιίης ἢϊβ5 

σοτηπηυηϊοσαξίοηβ τί Οογίπιῃ ἀυγίηρσ τπδξ ρεγίοά, Τῆς Οδυγοῦ δ 

Οογίπεῃ δά Ὀεδη ἐουπάεξά ΡΥ ἴῃε Αροβεῖίε οῃ ἢϊ8 βεσοηά πηι ββί ΠΑ ΓῪ 
Τουύγηεν, ἰαῖα ἰη τῆς γεοᾶγ 50 (Δοῖβ χνἱ!. 1 1.) ;4 Ὀαΐ, 411 ἴοο βοοη δἴξζογ 
[18 Τουαπάδίίοη, ἰξ Ὀεσαπια ἀρραγεηΐ δαὶ {πε ἰαχίυγ οὗ πιογαῖβ, ἴογ 

σι ϊοἢ Οογίηςἢ τὰ8 ποίογίουβ, τγὰβ βῃονίηρ ἰΐβε 1 ἰῃ ἔς ἰἰνεβ οὗ τῇς 

ΟὨ γί βιίαη σοηνεγίβ. ἥΐξῃ ἀο ποῖ βδβιϊυν βῇαϊε ἐπεπηβεῖνεβ ἔγες ἔγοπὶ 
εν] ἰγααϊτίοῃβ ἀπ δββοςσίβιοηβ ; δῃά ἴῃς ροτεγ οἵ ἴῃς εν ἴα ἢ τοοῖς 

τίηπιε ἴο εβίδο 8 ἰΐβε! ἢ ἔῆεγα 48 εἰβεννῆεγε. ΝνΏεη τῆς γεβίγαίηςβ 
ἱπιροβεά ὈΥ τῇς Αροϑβιεϊς᾽ 8 ργεβεῆσε ψεγε γεπιονεά, ναγίουβ βοδηπάβ[ 8 

Ὀεϊγαγεά τῆς τηογὰ] ψοαίηθββ οἵ ἴῆεβε οἷενεγ Ογεεῖβ πνῆο δαά 
ψεϊοσοηχεά (ἢς ἢενν (εδοξίης Ὀυΐ 4 βῃογέ {ἰπ|ὲ θεΐίογε. [ξ ψουἱά 

Ἁρρεὰγ (παΐ νῆες 851. δὰ] νγαβ αἱ Βρῆεβιυβ Ῥαά πεν γεδοδεά ἢἰπὶ 

ἔγοηχ Οογίηςῃ 848 ἴο [ες πιογαῖβ οὗ ἢἰβ σοηνεγίβ ; δηά ἰῇ σοηβεαιξησα 

οὗ (8 ἢς ραϊά ἴο δέ οἰΕΥ ἃ Ὀγίεξ ἀἰβοιρ αγν νἱ δῖ, οὗ νυν ϊςἢ ἰηάεεά 

ὯΟ δοςσουηΐ ἢ88 ὕὈεεη φσίνεη Ὀγ 851. [0κς, Ὀυὲ ψὨϊςἢ ἰΒ «ΑΙ!μἀεἀ ἰο ἰη 8:1. 

Ῥαυ 8 Ερίβειεβ (βεῈ ἐβρεοίδ!ν 2 ον. χἰΐ. 21, νῆεγε νὰ ἀγὲ ἰηξογηγχεά 

1 866 δγίῖοϊα “" Ὁβγοποίορυ οὗ Ν.Τ." ἐπ Ἡδϑβείηρβ' Βέδίς Ὀἱοίίοπανγ. 
38εε Βίδιίοαὶ ΕΞξξδαγς, ῬΌ. 222, 274. 
510 15 ρσόῦδθ]ε ἴδδὲ ἴῃς “τῆτες τη ητἢ8 ᾽" οὗἉ νεῖ. 8 18 ἴο Ὀε τεοκοπεὰ ἱπ δά ἀϊτίοη 

το ἴδε “τνο γεδγβ᾽᾿ οἵ νεσ. το; οὔ. τριετίαν, Αοἰβ χχ, 31. 
40η [δὲ ΟΠυτοῇ δὲ Οοσγίπιῃ, βεα ἴμῈ ἢγβι οπαρίεσ οὗ Ργοῦ, ΕἸπάϊδγ᾽Β [πέγοάμοίδοπ 

ἰο τ Οονγέκέκίαης (νο]. ἰϊ., Ρ. 720 ἢ.). 
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τῃδὲ ἰἴ ννγὰβ ἰπ σοηβεαύεδηοσε οὗ ἴδε ἰαχ πιογδιν οὗ ἴῃς Οογίηςίδηβ 
ἔδδς πὲ νἱβίξεά {Πεπὶ ἰῃ στγί εἴ). 

4. Τῇε γεδβοῃβ ἔογ Ὠοϊάΐηρσ ἐπαῖ 818 νἱβίς (νος τὰ 5}41] οἱ]! {πα 
“ Ἰηξεγπγεάϊαίε ΜΝ διε) ἴοοῖι ρίασε ἂγὲ 848 ἔοϊϊονβ. 'νε δανε βεεῃ 
τῆαῖ 81. Ραυ } β ἤγβε νἱϑίξ: ἴο Οογίπιἢ [8 γεσογάεά ἴῃ Αςἕβ χνιϊ. 

Αποΐδον νἱβϑιξ ἰβ πηεπίςοπεά ἰῃ Αος8 χχ, 3, υἱζ., παξ ψῃϊοἢ ψα8 βυῦ- 

βεαυεπηέ ἴο (ἢς ἔνψο Οαποηίοδὶ Ερίβεϊεβ (ο ἔπε (ον πεμίδηβ, απά νῃϊοῃ 

Ψ 45 ἰπ σοηξετηρίαςίου ἢ Ὧς ψὰ8 γι ὈοίῃΏ. [85 ἀδέε νὰ 8 

55.656. Βαϊ ἰἴ ἀρροαγβ ἔγοπι 2 Οον. χἰΐ. 14, χίνὶ. 1, τας [18 ττᾶβ 8 

ἐμίγά νἱαῖς ;1 δἀηά ἤξῆος ἃ νίδί: ἴο Οογίῃηξῃ πιυδῖ ἤανε Ῥεδδη ραΐά 
Ὀεΐνγοεη ἢ γεαᾶγβ 560 δηὰ 55 (ργοῦδοίν τονναγάβ ἕῆε εηὰ οἵ ἴῃς 
Ρεγίοά, 88 Ὁ ἴω ἴῃς δυϊαπΊη οὗ 54), οὗ ννἢϊς ἢ πο δοσουηξ ἰ8β σίνεη ἴῃ ἰῃς 

Αεἰ5.3 Ιτ ἰ8 411] Ὀυΐ ἱπιροββίθῖες ἕο θὲ ἴῃ (ἢ8 νἱβίξ 1 χὰ ἀο ποῖ 

βύρροβε ἰξ ἴο ἢανε Ὀεεη ραίά ἔγοηι Ἐρἤδβιιβ; δηά [ἃ ψουἹά ἢανε θεθΏ 
ΔΉ ΘΑΒΥ πιαιΐεγ ἴον 51. δὰ] ἴο ἢανε υπάεγίακεη τπ8.. Ερδεβυβ τνδβ 
ΟὨΪΥ ἃ ψεεΐς ογ ἴδῃ ἄδυϑβ' 841] ἔγοπῃ Οογίηζῃ, ἀπά οπἡ {δε γεςείρε οὗ 11} 

πεν [ἰ ψουά ἢανε Ὀεδη δε πιοβὲ ἡδΐαυγαὶ της ἴῃ ἴῃς πογά ἐδας 

6 βῃουϊά τῆ ογοββ τῇς ΖἜφεδη Ὠαβε ν τὸ 8εῖ πιδίζεγβ γἰρῃς. [ἐ 
ἌΡΡεδγβ ἀἰβείςε γ ἔγοπι 2 ον. ἰΐϊ. 1 τῆς [Πἰ8 νἱϑίξ τγὰβ ἃ ραϊηξαΐ οης, 
δηά βοῇ 848 ἢε ψουϊά ποῖ τυϊβῇ ἀραίῃ ἴο πᾶνε ἐχρεγίεηοςα οἵ. Απά, 

ἔυγῖδεν, ἐῆε ἰδῆσυασε οὔ χίΐ. 21, χἱϊὶ. 2, ϑυσσεδἔβ ἔῃαΐϊ {πε ἔγουδίς πνοῇ 
ςδυβεά τΠϊ8 Ῥαϊηΐμ! Ν βις τνὰβ ποῖ ἔδοζίοῃ ογ 8βοἢιίβπι, θᾳῈ ἀποδμαβεςν 
οὗ {Ππ|ὼ ἀπιοὴς ἢϊ8 σοηνετγίβ. 

5. 81. Ρδα! τῃεγεαξζεγ γεϊυγηεά ἴο Βρῆεβιβ δηά ψγοῖς, ργοῦρδθὶν 
Ααἴζεγ πὸ ἰοης ἰηΐεγναί, ἃ ἰεϊζογ ννϊοἢ 18 ον ἰοβί. [ξ [8 πγχεηϊἰοηθά 

ἰη 1 Ὅος. ν. 9; δηά ἰξ σοηϊείηεά, πε (6115. υ8, ἰηαποξίοηβ τὸ ἔπε 

Οογιπιπίδη ΟΠ γίβείαπβ “ ἴο ἔξερ πὺ σοπίραωυν ψυἱτἢ [ογηϊσαΐογα, ἰη- 
ἡμησιίοπβ (ργοῦα 0 }}) βυσρεδβίεά ἴο ἰπιὶ ὉΥ ννῆδέ πε δά βεεῶ οὐ ἢἰβ 
τεοεηΐ νἱϑίί. Τῆαϊς νἱδί[ Παά Ῥεδη οὔς οὗἉ βίεγῃ γεῦυκε γαΐπεγ [ἤδη 
οὗ σοιη8ε] ; δηά ἰξ ἰΒ αυἱΐε ἰηξε] }ἰ σίθ]ε ἐπαξ οα 8 γεΐυγῃ ἢθ βῃουϊά 

ἀεβίγε ο ρυῖ ἰῃ υυριεἰηρ Π8 ἀεἸ!Ρεγαῖε δάνίσα. Τεγε ἰβ ἢῸ ἰπαϊσαίϊίοη 
τθδὲ δηγιπίηρς μαά Ὠαρρεηεά ἃρ ἴο τΠΐβ ροίηΐ ψνῃϊσῃ βυσσεβίεά {δα 

τῖβε οὗ βοἢῃϊ8πὶ8 ογ οὗ ραγίυ βρίγίε δ Οογίηξῃ. [ηάεεά [ἰ πλδὺ με ]]} 
δανε Ὀεεη ῃαξ Πίβ νἱ 8ἰξ, ἐν λύπῃ (2 Οος. ἰΐ. 1), νγαβ ἴῃς ργοσίπηδίε σδυβα 
οὗ {πε βοἢίβηιβ ψἱξῃ πϊσἢ τῆς ΟΠαγοῆ δὲ Οογίηιῃ ψγὰ8 βοοὴ ἴο ΡῈ 
ττουδ]εά ; ἔον ἴῃε αἰζεπιρί ἴο εηΐογοε ἀϊβοίρ᾽ίηε ἴογ 'αρβεβ ἰῇ πιογβ εν 

1 ΤΏ Ϊ8, ἱπάεεδ, Β48 Ὀεεπ ἀεηϊεά Ὁγ Ρδίεν (ἥογας Ῥαμίἑμε, οἤδρ. ἵν., 8 χὶ.) ἂπά, 
τοοεπεῖγ, Ὁ Ῥγοῖ. Βλπιβαὺ (δὲ. Ῥαμὶ ἐμε Τγαυεῖϊεν, Ῥ. 275) ἀπά Ὁτσ. Βοβετζίβοη 
(Ηδβείηρβ᾽ Βὲδίε δἰεομπανν, νοὶ. ἱ., Ρ. 494) ; δυς 1 οαπποῖ {Π|ηκ ἴῃδι {πεῖς ἐχρίπδιίίοηβ 

οἵ 2 Οος. χίΐ. 14, χἱϊὶ. σ, 85 δυδϊπρ ἴο ἃ νἱδίξ ἱπιεπάεά, θυῖϊ ποῖ ραἰὰ, ἀγε βαι:βέβοίϊοτυ. 

37ΤΠηε ἰδηρυᾶρε οὗ: (ος. χνΐ. 7, οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, Ξεεπιδ 
ἴο βυρρεδὲ τμαὶ 5 1ϑὲ νίδὶ: τὸ Οοσίπιρ Βαά Ὀεεπ ἃ ὑγιεῖ ἀπά ἢδβίυ οπε. 
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ψουϊά πδίυγα!ν βεῖγ ἃρ ραγίν ορροϑίξίοη, αηὰ ψουὰ βεϊπιυϊαΐε ἀΐβ 

αϑεοσίίἼοη οα ἔπε ραγὲ οὗ τῆς ἰε88 βίας πιεπιρεγβ οὗ πε {{πι|ὲ 

οοπηπχαηπίγ. Τῆς [μοϑὲ 1 εἰίεγ, ἔμεη, σοηδίβιε πιδίηϊν οὗ γυ]εβ ἃ8 
ο σοπάαςξ, ἀπά νὰβ τοΐ σοποογηρά, 80 ἴδλγ 845 ψὰ πον, στῇ τῆς 

αυεβείοη οὗ βοἢίβηι, νι ῃίοἢ Ὠδά ργοθδ ον ποῖ γεῖ ἀγίβεη.: ὙΤὸνο οἵπεγ 

τορίοβ, ονγενεγ, ἰξ πλὰν ἤᾶνε ἰουσῃοά ὑροη, υἱΖ., [με Αροβίε᾽ 5 ρίδῃβ 

οἵ ἔγανεῖ δηά δε οοἰϊεστίοη ἔογ ἑῇς ροοῦ Ψυάξκρδη ΟὨγίβείαηβ. γε 

ταυβὲ ποί ἴοβε εἰσῃέ οὗ ἔπε ἕαςς παΐξ ὅι:. δι} 8 ρίαηβϑ ψεγε ἴῃ πε 
πιαίη ἀεϊεγπιίηεά ἀυγίης ἴῃεβε γεαῦβ ΌΥ δἰβ ρύγροβα οὗ πχακίηρ ἃ 
ςοἸ!εςείοη ἴο τγεϊϊενε ἐῆς πεεάβ οὗ ῇς ροογεγ σοηνεγίβ ἰῃ Δυάξεα δηά 
οὗ Ὀγίωρσίης ἰ ἰῇ ρεγβοη ἴο Ψψεγιιβαίεπι.0 Νονν, 48 ἴο δί8 ρίδῃβ οἵ 
ἐγανεῖ, ἰε ἰ8 ραίη τπδξ ἢ6 γουαΐε πιεηξίοηεά ἰῃ 1 Οογ. χνί. 5, δπά 
Δοξυλιν δἀορίεα ἴῃ ἰἢς βεαιεὶ (Αςίβ χίχ. 21), γὰϑ οΐ ἔδε γουΐε 
νι δ οἢ τπῃ6 Οονγίηξίδηβ ἐχρεοϊεά ἢΐπὶ ἴο ἰακε. Αἴ οης {ἰπ|ὲ Ὧε δαά 

ψίβῃεά (ο ἰγανεῖ ἔγοπι Ερἤῆεβαβ ἐο Οογίητῃ--- ΜΙ οεάοηίαε---Οοτίηςἢ--- 

Φεγυβαίθπι, ἃ τουῖςο πιδιοἢ σψουά ὑπίος σίνε ῆεπὶ (Πς Ὀεησεβθὲ δπά 

τῆς ρείνίεσε οὗ βεείηρ ἢἰπὶ νῆα ἢῈ ψὰ8 ἰῃ Ευγορε (2 Οον. ἱ. 15, 
16). ΤΗΐβ ρίδῃ βεεπὶβ ἴο δανε Ῥεδϑῶ σοπγηγχαπίςαίεά ἴο {Πεπὶ Ὀεΐογε 
1 Οονίμεμίδηβ γα8 τγιξίεω ; δηά ἰξ ἰ8 οὐνίουβ ἴο βυρσεβὲ ἴπαξ ἰξ τν88 

δηηουποεά ἰη ἴδε [,οβὲ 1 εἰεγ. Ασαίη, ἰξ ψἢ}} ἀρρεᾶγ (βες ἃ 7) ἔγοιπιη 
ἃ σοηδίἀεγαίίοη οἵ δε βίγυοζαγε οὗ ἴῃς Εἰγβέ Οδηοηίοδὶ Ερίβεϊς ἴο ἴῃς 

Οοείηςίαηβ ἔπας τῆς Οοεγίηςῃίδηβ ἴῃ ἐλεὶγ Ἰεζέεν ψῆϊσῇ ργεοεάσά [ἰ᾿ 
δαά «βιεά ἴον ἀείαίϊἰβ αδοιξ ἴῃς πιδηῆεγ ἰῇ ψῆϊσῃ δα σο]εοζίοη 
ἴον δε Φυάξεδη ΟΠ γίβιίαπβ τνὰβ ἴο θῈ πδάθ. [πῃ οἵδεγ σψογάβ, {πεῪ 
δαά αἰγεδάυν Ὀξδὴ ἰηΐογπιεά Ὀγ 8:1. Ραυ] ῃπαΐ βυισῇ ἃ οοϊ]εςξίοπ νὰ 8 

Ὀείηρ ογραηϊβεά ; δηά 80 ψὰ ἃγε ἰεά γτουπά ἴο ἴπε βυρσρσεβείοη ἔπαΐ 
τ 18 ἱπέογπηδίίοπ αἷδο ψαβ σοηίαίηεά ἴῃ (ἢς [,οβὲ [,εἴξεγ. 

6. Ννε πον ργοςεεά σἱτῃ ἔπε Ὠἰϑίογυ. ὅϑόοηηε {ἰπ|ςὲ αἴξογ ἔπε [,οϑὲ 
[μεἴῖενρ δά Ῥεεη ἀεβραίοῆεά Ὀᾳἀ πεν ἀραὶπ σαπλε ἔγοπι Οογίηςῃ, ἀπά 
τη ϊβ οὗ ἔνο κίπάβ. Εἰγβέ, πιεσῖρεγβ οὗ ΟΠ οα᾿ 8 Ὠουβεῃοϊά (οἱ Χλόης, 

1 Οος. ἱ.ὄ 11, οἱ αἷβο 1 Οος. χί. 18) γερογίεά {παΐ ἔδοϊζίοπβ ἢδά δγίβεη, 

δηά Πδΐ ἃ Ρεΐεγ ραγίν δηά δῃ Αροϊϊοβ ραγίν ψεγε βεϊείης ἐμεπιβεῖνεβ 

ᾧΡ ἴῃ ορροϑβίξίοη ἴο ἔς ραγίν οὗ Ιαυ]. ϑοηῖε ἱπάεεά ψεηΐξ 80 ἔδαγ 88 

ἴο ς4] ἐπειηβεῖνεβ, ῥα ἐχοοϊίθποε, τὴς “ΟἾγίβε ραγῖγ " (1 Οον. ἰ. 12). 
Απά, βεοοπάϊν, ἃ γυπιοῦγ γεδοῃεά Ερἤσβαβ τς Δη δροπηίπαρίε οαδα 

οἵ ἰηςεϑβὲ ἢδά οσσυγγεά ἀιποησ ἴῃς ΟὨγίβιίδηβ δὲ Οογίπεῃ (1 (ον. ν. 1). 
Τηΐβ νγὰβ πυσῇ ογβε ἤδη δὴν οὗ ἢ ΠΊΟΓΑΙ ἰαρβοβ νῃϊοῃ ἐπε Αροϑβες 

δαά ργενίουβίν γερυκεά ἱπ ρεγβοη ογ υ ἰεζέεγ; ἰξ ννὰβ 4 ψίοκεάπεββ 

Ὁ ΤΒΙΒ ἰβ Δη δγρυπιεης ΜὨΙΟὮ 5ῃου]ά ποῖ ῬῈ ονεγίοοκεά ἔοσγ ρ᾽δοίπρ ἴῃς [πίεγ- 
ταεάϊαϊε Νίβῖς θεΐογτε ἴπε ᾿μοβὲ 1 μεϊίεσ, οὐ αἱ ΠΥ σαῖς Ὀεΐογε τῆς Εἰγεὶ Ὁδποηΐοαδὶ 
Ἐρίβιϊε. 
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ψὨοἢ ἀνε δε Ππεαΐῃεη ἀϊά ἠοΐ ἰοϊεγαῖε Αδρουΐ {πα 88π|ε {ἰπια 

τῆας ἐδεβε ἀϊβιγεββίησ γερογίβ γεδοῆεά Ερἤδϑυβ, ἃ ἀυζίξα! πηδββασα 

ἴο 8ι. Ια νψὰβ Ὀγουσῇς ἔγοπι Οογίπεμβ ὉῪ ϑίερῆδαηδβ, Εογξαπαΐιβ 

ἀηά Αοπαίουβ (1 Οογ. χνὶ. 17. Τῇἤεβθε δνουβ β8εεηὶ ἴο ἢδανα 
Ὀγουσῃξ τῇ ἐθεπὶ ἃ ἰεϊξεγ δβίκίησ ἕογ δάνίος οὐ σεγίαϊῃ ροϊηΐβ οἵ 
οοπάυςξ «πὰ αἀϊδβοίρ!ίης, υἱξ., ἀρουξ Μαγτίασε, Οεἰρασγ, ἔπε ἀ8ε οὗ 

14ο]-πηεαῖβ, τς Οἰδὲ8. οὗ πε ϑρίγίε, ἀπά ἕῃς ΟοἸ]εσξίοη,3 νίἢ δαςἢ 

οὗ ψῃϊοἢ {πε Αροϑβί1ε ἀεα]8 βεραγαίείν ἰὼ ἢ18 γερὶν ἀπάσγ ἃ ἀϊβείπος 
Πεδάϊησ, Ῥερίπηπίης περὶ δέ... [{ ἰδ ἱπιεγεβιίίησ, Ῥεσαυβε 80 
πϑίαυγε!,5 τας τῆς ΟονΥητίαηβ βοοηὶ ἴο Ὦανε πιδάς ῶο πιοηϊζίοη ἰῇ 

{δεῖν ἰεξίεγ οὗ τῆς βοῇ ιίβπιβ δηά ἀϊβογάθγβ νϑίοῃ Παά αγίβεη απιοης 

τδεη." 

7. [τ ναβ ἰω σοπβεαύεηος οὗ ἔπε τερογίβ νῇῃϊσῃ δά γεδοπεά ἢίη, 

88 ΜῈ]] 48 ἴἢ ΓΕρΙΥ ἴο τΠϊ8 Ἰεϊζεγ οὗ ἴῃς Οογίπεμίαδη Οματγοῦ, ἐπαξ 51. 
Ῥϑαυ! ντοῖε ἔπε Εἶγβε Οδηοηίΐοαί Ερίϑεῖε. ΟΥὨ {π΄18 ἐπε εαγῖν ραγὲ ἰβ 
ἐπίγεϊν ἴδδη ἂρ στ ναγηίηρϑ ἀσαίϊηβὲ βο ἢ 8η) (Πα ρΒ. ἱἰ.-ἷν.), αηά νυΐτἢ 
ἃ βἴεγῃ γεῦδυΐς ἴον ἴῃς βίηβ οὗ ἔῆε ἤεβῃ ἰηΐο νῃϊςἢ εν Ππαά [Ἀ]]εη, 
δηά οἵ ψῇῆϊοἢ ἔπε ΟΠυγοῦ Παά ποξ ἴδίεη σορηίβαησε (οδαρβ. ν., νἱ.). 
Τβε γεπιδίηάενγ οὗ ἔπε Ερίβεϊε ἰβ πηδίηϊν οσουρίεά τί δε ἰεξέες οὗ 
τδε Οονἰπἰίδπβ ἴο Πίπι, ἰακίησ ἃρ {πεὶς ροϊπίβ ἰῃ ογάεγ: περὶ δὲ ὧν 

ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι (1 Οὐον. νἱΐ. 1); περὶ δὲ 
τῶν νων (1 Οον. νἱΐ. 25); περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων (1 Οον. νἱϊ!. 1); 
περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν (1 Οον. χίΐ. 1); περὶ δὲ τῆς λογίας (1 Οον. χνί. 
1). 1 ἰδ ἀρρεδγβ, δῃά ἰξ ἰ8β ἱπιρογίβδηϊς ἴο Ῥεαγ ἰξ ἰῃ πιίηά, ἴδ 
ΠὮΔρδΒ. νἱ!.-χνί. οὗ 1 Οογίπέμίαης ἀγὲ οὗ ἴῃς πδίυγε οὗ δῇ δρρεηάϊχ οὗ 

ἐσχουγβι8, ἀπά {πα οἤαρβ. ἰ.-νἱ. οοηδεξαϊςε τῆς ἰεζίε ργορεγ, 88 οοη- 

ἰαϊπίησ ἴῃς Αροβεῖς᾽ 8 βρεοίαἹ πιεϑβασε ἴο {πε Οογίηςῃίαη ΟΠυγοῖ δὲ [ΠῚ 
ἡαποΐυγε. Ηἰβ ἰδῆσυασε ἰῃ γεΐεγεηςς ἴο ἴπε ραγίυ βρίγιε νοῦ τα 8 

ταδηϊξεβιωσ ἰἴβε!ἐ ἰβ σγᾶνε δῃὰ ἀποοπιργοπιίβίης (1 Οον. ἰϊ. 12-15), 
δηά ἢε ντγϊεβ δρουΐ Πἰβ οσσῃ ροβί[ίοη ἴῃ ἃ βρίγι: οἵ ἀεργεββίοη (1 Οονσγ. 

1 ὃςς Οἰςεσο, ῥγο Οἰμεπίϊο, 6, 15. 

31 ἐνὶ (5ὲ. Ῥαμῖ, νοΐ. 1ἴ., Ρ. 386) ἀπά Εἰπάϊαν (ΕπῤοΞςὶέον, ᾽υπε, ᾿θροο) μᾶνς ἐπεὰ 

το τεςοηβίγυοι [Πἰ8 Ἰεϊῖες ; δυῖ θεγοπά τῆς ρεπεταὶ ἕδοϊ τῃδῖ ἰξ ἀδδῖς "ἢ οετίδὶπ ἰορίς 8 

νῈ δᾶνε π0 ἀδῖδ ὑροη νῃϊοἢ ἴο ρο. 
5 8εε Ρδίευ, ἤογς Ῥαμίΐπα, οἴ δρ. 11}., 8 1. 

4 Μεπιίοῃ σῃδυ ὃς πιδάε πετε οἵ δὴ Δροοσυρῇῃαὶ ἰεϊίεγ οὗ ἴῃς Οοσιπιμίδηβ ἰο 8ι. 
Ῥαὺϊ δηά ἢΐἷβ βυρροβεά τερὶν, ὑνὩϊο ἅτε εχίδπὶ ἰπ Αἰτηθηΐδη ἂπά ἰπ [,αἴπ, Απ 
Ἐπ ἰβῃ τγαηβίδιίοη ὃὉγ ᾿οστὰ Βυτοη υ"}} ΡῈ Ἰουηὰ ἴῃ ϑιδηϊεγ᾽β Οογίκπέκέαης, νοῖ. ἴϊ., 

Ῥ. 305. ὙἸπεδβε ἰεἰῖοσβ ἄο ποῖ σοττεβροηὰᾶ ἰπ ΠΥ ΨΆΑΥ ἴο ἴδε Ἰοβίῖ οογτεβροπάεηος 

ἀϊδουββοὰ ἄρονε (1 οσ. ν. 9, χνὶ. 17), ἀπά, δι πουρἢ {πεν σνεῦς δάπιϊτιεά ἱπίο πα 
Απηεπίδη πὰ ϑυτίδηῃ Ἴβποη, πᾶνε πο οἱδίπι ἴο δυϊ απο οὐ σεηυίΐπεπεββ. ὙΒΕΥ 

ψνετα Οὐ κί ΠΑ} ἱποοτροζαίεά ἰῃ με δροοσυρῆδὶ “εἰς οὗ Ῥαμὶ (βεε ϑαπάδυ, Ἐπογεὶ. 
Βίδιίεα, νοὶ. ἴ.γ Ῥ. 907). 
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ἵν. 11-18); θαξ ψβθ δε Ὀερίηβ ἴο βρεαῖ οἵ με Ῥαά [ἰνίηρ οὗ Εἰβ 
ςοηνογίβ, δηὰ ἴο σοπιπιοηξ οἡ δα βῃοοκίης πον ψὨϊοἢ πδά γεδομοά 

Είηι, μίβ ἴοπα ἰ8β οπε οὗ βενεγε ἀπά ὑπβραγίης γερακε. Ηδε ἰβ8 δδιουπάδά 
τῃαῖ βυσῇ ἃ βοδῃάδὶ δ8 μαβ Ὀεεη πιεπίίοηςά το δίπι (1 Οονγ. ν. 1) 
βδουϊά Ὀὲ εηάμτγεά ἴον ἃ τηοπιεηΐξ, αηὰ ἢ Ὀίά48 [Πππ| Ἔχοοπ)πιαηίςαία 

ἴδε οδὔεηάεον δἵ οηςε (1 ὕογ. ν. 5. [Ἢ τδὲ [ωοβὲ [μεῖον μα μπδά ναγηεά 
{Π6πὶ ἀραϊηβὲ αββοοίατίηρς ψ ἢ ρεγϑοηβ ψδο ἰἱνεά ἱπιραγε ᾿ίνεβ, Ὀυΐ 

Ὡονν ἰξ 88 δοΐυδιν ῬΕσΟΠΊΘ πεσδββαγυ ἴο γεέραξκε ἔπεπὶ ἔογ τοϊεγαζίησ 

ἴδε σοπιρδην οὗ ἃ πδῃ ΨὮΟ ἰ8 ἰἱνίης ἀπομαβίεϊν τ τ Πἰδβ βέερπιοίμεγ 
(1 Οον. ν. 1). Τθον πιυβὲ ““ρυΐ ἀννὺ ἴδε ψἱοκεά ρεγβοῦ ᾿᾿ ἔγοτῃ 

δηλοης ἐδεπηβεῖνεβ (1 ον. ν. 18). [τ 18 {πεὶγ ἀυῖν το “)υάσε ἐπεηὶ 
πδξ γε υἱτ πίη, δηά ἰξ 18 ἃ βοδηάδίουβ [ηίησς ἴπαΐ βυσ ψγοησβ 85 
ἃ Ομ γίβείδη ἕαϊῃονγ επάυγεβ ἤδη ἢϊβ δϑοη ἢδβ γοῦδεα Πίπη οὗ Πί8β ψυῖἕε 

βῃουϊά Ρὲ Ὀγουφῶς ἔογ δα) υἀϊςαϊίοη Ῥεΐογε μεαίμεη ἐγίραηδβ:; Τἢε 

ΟΠ είβείαῃ σοπηπηη ῦ βῃουϊά εἐχογοίβα ἰ[8 οὐ βρίγίζυδὶ ργεγοσαίίνε 
(1 Οον. ν. 4), αῃὰ ἀξοίάε βυοῇ οδβεβ ψίζῃους ἴδε ἱπίεγίεγεησς οὗ 

Βεδίῃεη ἰαύσγεγβ (1 ον. νἱ, 1-7). Τῆς νἱοκεάηεββ οὗ βἰπβ οὗ ἴῃς Ηεβἢ 
ΟὨΪΥ Δρρεᾶγβ ἰη ἰζβ ἔγυας σῆς σἤεη Ἰυάσεά οα ΟὨγίβιίαπ ργϊηοὶρίεβ 
(1 Οος. νί. 15 8), ἀπά 1 ἰ8 Ὀγ [686 παῖ ἴῃς βεϊίησ ρυπίβηπηεηξ βμουά 

Ῥε ἀεϊεγηγηρά. 
8. Θυσῇ ἰ8 ἴῃς ἰαησυασε δπά ἴδε ἀγις οἵ ἔῃς Ῥοάγ οὗ 1 Οογίη- 

ἐπίαμβ. ὙὍῆα δἰ] υβίοπβ ἴο ἔπε Ῥαββονεγ ἔεαβε (1 Ὅογ. ν. 7, 8, οἵ. χν. 
20, 28) πιδῖα [ ργοῦαῦίς τμαΐ ἰξ 8 σγίξεη ἀρουΐ Εδβέεγ, αηά ἴδε 
γεῶρ ψδβ, δοοογάϊης ἴο ἴῃ βυβίεπΊ, ψὰ ἢανα δάορίεοά, 55 Δ.Ὁ. ΤὨϊ8 

8 ἃ ςοηβεαύεηοε οὗ 1 ον. χνί. 8, ἔγοπχ σῆς ἢ ἰἘ ἀρρεαγβ ἔδαῖ ἤδη 
ἰξ νγὰβ σοπιροβεά ἰξ ψὰβ δῖ. Ῥδυ 8 ἱπέεηπίίοη ἴο ἰεανε Ἐρμαβυβ δἴξεγ 
[πε δηϑυίης Ῥεηίΐεοοδί. Τῇωβ {πε ἰεξίεῦ ψὰ8 ψγίζεθεη ἀυγίης (δα 

Ιαϑὲ πιοηῖῃβ οὗ 8 ϑίδυ δὲ (δμαΐ οἰϊγ.2 Νοιῃίης ἰ8β βαίά 88 ο {πε 
Ὀοδγοῦβ οὗ ἴδε ἰεϊξον; Ὀυξ 2 Οον. χὶϊ. 18 βεϑῃ}β ἰο ἱπάϊοδες δας Τίζαβ 

1ὦΤΒε Εοπιδη ἰανγ ὑπάες ψὩΪΟἢ ἃ ῥγοβεουϊοι ἴοσς δάυϊοσν νου Ὅς πιδάς 
ΜΆ8 ἴδε εχ γμῖδα ἀξ αὐμίἐεγὶῆς, ραββεὰ ὉῪ Αὐυρυδβέιδβ, 17 Β.5σ. [ἐ ἰ8 ργοῦδδδίς, μονν- 
ἐνες, ἔπαὶ παῖῖνε Οτεεκ ἰαὰνν νου Ὀς επέοσοεά δὲ Οοσίπιῃ. ΤῊΐβ αἷβδο τεοορηϊβεὰ 

ΔΌΙ εγΥ 88 πη ἰπάϊςιδο]ς οἥεηος ; ἴῃς ἀληηαρεβ δ᾽ ονγεά ἰῇ ἂπῪ βρεςοῖδὶ οἄβε δείῃρ 

δβϑεββεὰ δὶ ἔπε ἀϊδβογειίοη οὗ ἴδε Ἰυᾶρεβ. 
3ΤΠε βυδεοτίρείοη ἱπ ἔς τεοεϊνεὰά ἰοχὶ βίδίεβ ἐμαὶ ἰξ γ88 νυτίτδη δὲ ΡΒ ρρί; 

δυϊ 88 'ἰ8 ἃ πηδηϊξεβὲ πηϊβέαδίκα, ὑγο ὈῪ ἄμε ἴο ἃ πιίβυπάἀετγβίδη ἀΐϊπρ οὗ ἴῃς ᾿νογάβ 
Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι ἰῃ 1 Οοτ. χνὶ. 56. ες. 8 οὔ τῆς βᾶπ)α οπδρίεσ 18 ςοποϊυδίνε 
88 ἴο ἴδε ρίαςε οὗ ττιτηρ. Ὑῖβ βυδδβογίρείου ἔτος δδάβ τπδὲ τπς ἰεΐῖες νγᾶ8 
οαττῖεα το Οογίπιῃ Ὁγ ἴπε πνουβ ϑίερμδηδβ, Εοσιυπαίυβ πὰ Αομαίουβ δου υἱΒ 
Τἰπιοίαγ ; υξ τΠῖ8 ἀραίπ βεεπλβ ἴο ὃς ἃ πλὶβαρργεβεηβίοη, δ πουρ ἐμεῖς 8 βοπα 
7υβαδοδιίοη ἰῃ τ Οος. χνὶ. 18 ἕο ἐς βυρροβίτίοη δαὶ τῆς εὔνογβ ψνῆο δά ὕγουρῆι 
τῆε Οοτίπεδίδη ἰεϊῖες το Ερἤεβυβ τοοῖκ θαςὶς τῆς δῆβννες (δες ἀῦονε). Ἐον Τί πιοῖ γ᾽ 5 
τηονοσηθηῖβ 866 8 13 ποῖα. 
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Δηά δὴ υππαπιεαὰ Ὀγοΐδογ (βεε ποίς ἐμ ἰοθ.) ψεγὰ εηἰγαβίεά στ 1, 
Τΐβ ἰ8 σοηβγηιοά Ὁ. 2 Οον. ἰΐΪ. 18, νἱί. 6, ραββαζεβ νυν οἢ ἐχρίαίη 
μον ὅ8ι:. δι}}8 σγανὲ δηχίεϊυ 48 ἴο {ῆε γεσερίίοη ψῃϊοῃ τῆς Οοτγίη- 
ταίαηβ ψουἹά σίνε ἴο Πίβ ἰεζίεγ οὗ ψαγπίηρ ἀπά γεῦυκο νὰ 8 δαγεὰ 
ὃγ τῃς πεν ψῃίϊοῃ Τιζα8 Ὀγουρσῆς Ἀἰπὶ αρουῖ ἰς (6ε6 ποΐεβ ἐγ ἰοὺ.) 1 

9. 1 πᾶνε αἰγεδάν γεπιαγκεά [ῃδὲ τῆς αἰγεσιίοῃβ αουξ δε ςοίϊες- 
τίοη ἴο θὲ πιδάε αἱ Οογίητῃ (1 Οογ. χνί. 1) ψεγα σίνδη ἰῇ δῆβννεγ ἴο 
ξηφαυίγίεβ οὐ ἴδε βυδ]εςξ βεηξ ΟΥ̓ ἴῃε Οογίπιῃίαδη ΟΠ γίβείδῃβ, δηὰ 

Ῥγεβιρροβε δμαῖ ἢἷβ σογγεβροπάδηΐβ ψέγε αἰγεδαν ββηβϑίδίε οὗ {πε 

οδραϊίοι ψῃϊςῆ γεβέεά ἀροπ ἴδεπὶ οὗ Πμεϊρίηρς ἴδε ροοὸγ Ὀγεζῆγεη οὗ 
Φυάξεα. [τ 8 οἷν ἔπε "παηηῦ ἴῃ ΜὨϊοῃ πε σοἰϊεσίίοη ἰ8 ἴο Ῥὲ 

τυδάς τπδΐ ἰβ ον ργεβογίρεά ἔογ ἔπε ἢγβί τἰπιε (Εδϑβίεγ, 55. Απὰ 
ψῈ Ὦανε 4180 β6δη (8 5) ἴμαξῖ ἴῃς ἰηξογπιδϊίοη 48 ἴο 81. Ραυ] 8 ρίδῃβ 

οὗ ἐγανεῖ ρίνεη ἱπ 1 Οογ. χνί. 5 88 βϑυοῇ δ8 ἴο οδυβε τῆς Οοσγίη- 

τιίδηβ Κϑεὴ αἰϊβαρροίπεπιεηι.2 Ηε ἔδεη δηπούηςεβ παΐὶ δὰ Ψ|}] 

σοπιε υἱά Μαροεάοηίΐα, απὰ ἐμδαξ μὲ πᾶν Ροββίδ!ν ψίηΐζεγ δὲ Οογίητῃ 

(1 σον. χνί. 6). Ταΐβ ρίαῃ νγνδβ οαγγίεα ἰηΐο εβεος, Ηε [εἴς Ἐρδεβιιβ 
Δῦουϊ Αρτί!, 55, Βῃογέϊν αἴϊεγ {πε γίοξ ψῃϊο ἢ 88 8είγγεά ᾧρ ὈΥῪ 
Πεπιεοίγίυβ, δηά ργοσεεάεά ἰο ΜαἼοεάοηία (Αςΐβ χχ. 1) υἱᾶ Τγοδβ 

(2 σον. "(. 12). Ηεγε δε δαά αγγαηρεά ἴο πιεεῖ Τίζυβ οἡ {πε γεΐυγη 

οὗ ἴδε ἰαϊῖογ ἔγοτη [Πί8 πηϊββίοῃ ἴο Οογίηςῃ ; Ῥαΐ δε 88 ἀϊβαρροίηξεά, 
Ννε ἀο ποῖ Κπονν δον ἰοης ὃς ψναϊξοά ἔος Τιΐαβ; Ὀαϊΐ αἴζογ δὴ ἰηΐογναὶ 

ἀυγίησ ψηϊοἢ “4 ἄοογ ψα8 ορεπεά υπΐο δίπι᾽ (2 Οογ. 1. 12) δε 

σγοββεά ονὲγ ἰο Νίαςεαοπία ἰπ πηυσῇ δηχίεϊν οὗ βρίγι, Αἱ ἰαβὲ ἔπὸν 
πηεξ δ βοπης ὑπάεβηεά ροίηξ ἴῃ 51. Ραυ]Β Μαοεάοηίδῃ του οὗ ἰη- 

πρεοσίοη (Αςῖβ χχ. 2), ποῖ ἱπιργοραῦὶν δὲ ῬῃΠρρὶ, ἃ8 Νεαροὶβ με 
ρογὶ οἵ ΡῃΠρρὶ ψὰ8 ἴδε πδίυγαὶ ρίδοα οὗ εἐπιραγκβαείοη ἴον Τγοδβ. 

Τῆυβ 5.1. δὰ! νουϊά Ῥὲ {Πκεῖὶν ἴο πηεεῖ Τίζιβ αἱ ΡΒ Πρρὶ οα δϊ8 αν 

ἴο δεῖν τεηάεζνουβ. Ευγίδεγ, ΡΒΠρΡρὶ ν8 ἃ ρίαςε ψῆεγε 51. δι 

18ες, οἡ 1818 φυεδβιίοη, Πἱρπεοοι, Βἐδίἑεαὶ Ε:οαγς, Ρ. 280 (. ΤΙ 18 τηεπιϊοπεά 

πίῃς εἰπγεβ ἰῃ 2 Οογίπέλἑαης, απιὰ εν ἀθπεῖν Πδά ἃ βρεοΐδὶ ἱπίεγεβε ἰῃ δἀπά Ἷοηπεχίοῃ 
ψτἢ Οοτίπεθ. Ὑδδὶ Πὶβ πᾶπὶεὲ ἄοεβϑ ποῖ ἄρρεᾶγ ἴῃ 1 Οογίϑπέμίαμς ἰδ ΠῸ πιοσα βγ- 
Ρτγίβίηρ ἵδη ἴπδῖ ᾿ὶ ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶς ἱπ Αεές. [ἰ 18 {ἰκεῖν ἐπαῖ 1 ννᾶβ ἴῃς δὈΠν 

να νϊοἢ Βα σοπδυςιεα ΠίτηΒεῖ δ5 ἴῃς Ὀεᾶγεσ οὖσ Οογίπέλίαης, ἀπὰ 45 8:1. Ραυ 8 

τεργαβεηϊδιίνε δὲ (δαὶ ογί εἰς] τηοπηεηὶ δ Οοσίπιῃ, (δαὶ ἤτϑι πιαγκεᾶ ἢἰπὶ ουἱϊ 88 δὲ 

το ὃς ἃ ᾿Ἰεδάες ἰη τῆς Οπυτοῆ. 

3} σ. Εοδετγίϑοῃ βαγ8 (Ηβείηρβ᾽ Βέδίε Ὠἱεέϊοπανγ, νοὶ. ἱ., Ρ. 493) ἴπαῖ τ Οος. χνὶ. 

5, 6 8 “4 ραβϑᾶρε τοίδ!!]Υ ουὔΐ οὗ σοτγεβροπάεηςς ννἱτἢ ἴῃς βιτυδιίοη ργεβυρροβεὰ 
ἱπ 2 Οος. ἰ. 23. Μογζέϑονει, ἰῃ ἀεξδηάϊπρ πῖ5 οἤδπρε οὗ ρίδη (2 Οος. ἱ. 15-23) 81. 

Ῥαυϊ ψουὰ ποῖ πᾶνε ἔλιϊεὰ ἴο ἀρρεδὶ το ἔπε οἰεαγ βιδιεπιεπὲ οὗ ἢὶβ ἱπίεπιίοπβ ἰῃ 

τ Οος. χνὶ. 5. 1 ολπποῖ υπάετβίαπὰ ποτα τῃς αἰ συ οοπιεβ ἰΏ. ὙΤπς Οοτίη- 
τϊδη 5 τοοῖς υπιῦταρα αἱ ἴπε πιεββᾶρε οὗ 1 Οοσ. χνΐ. 5; ἂρρεδϊϊηρ ἴο ἰ σου] μανς 

Βαὰ πο ροΐηϊ. ὅ8:. Ῥδυ]᾽ 8 ̓ϊπε οὗ ἀεΐεπος ἰβ φυϊϊε βουηὰ (Βεε ὃ 12 Ὀεϊον). 
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Παά πιδῆν ροοά δηά βίαυποῇ ἔγίεπάβ; δηά ἰξ ψὰ8 ἃ βυίϊζαῦρίς οδηΐγε 

ἔγοτη ψῃϊςἢ ἴο νἱβίξ τῆς ΟΠ γιβείδη σοπιηχυηϊτίεβ ογπιεγίν ἐοαπάθαά ὈΚ 
Ὠϊπ1.} 

10. Τίζυβ γερογίεά ἰπ ἴῃς ἤγβι ἰηβίαησε ἔπαὶ ἴπε Οογίηςπίδηβ μδά 

Ιογαῖν γτεβροπάεά ἴο τς δρρεδὶ πιαάε Ὀγ 8:. δα! ἰῃ 1 Οον. ν. δηά νὶ. 

88 ἴο {πεὶγ ἰγεδίπιεηΐ οἵ ἴδε σαβε οὗ ἰῆςεβίέ. Τῆον παά ἴδκδθη πε 

οδδβε ἱπίο {πεὶγ ον παπάβ, απάὰ ᾿δά ριιπίβῃεά ἴῃς οὔεηάεγ σἱτἢ 

ἐχέγεπηε βενεγν (2 Οογ. ἰΪ. 6 8). Ὑδεν δά σοης 80 ἔαγ ἴῃ {πεῖς 
ΖΕΔ] ἴο αββεγί ῆς βρίγίζαδι ργεγοσαῖϊνε οὗ τῆς ΟΠυγοῇ, ἴῃ ψαίςῃ 51. 

Ῥαυὶ ἀεξεπιεά Πἰπιβεῖ ἴοὸ αν δὴ ἱπιρογίαπε βῆαγε (2 Οοσγ. νὶϊ. 12 ; 
τ 1 ον. ν. 4, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος), {παΐ ἰξ νᾶ 8 

ΠΟΥ͂ ἀεβίγαρίε ἴο οὔξεν σουηβεῖβ οὗ ἰογρεαγαπος (2 Οογ. ἰϊ. 6 ἢ) 
ταῖδογ πα το ἱπῆδσλπιε {πεὶγ ἱπάϊσηδιίοη ἀσαίπβε τε οὔεηάεγ. Τῆς 
ΓΕΔΙΠΥ ἱπροτίαπε εηά ψῆϊςῃ πε Αροβίῖε μδά ἰῇ νίενν ψῆεη ψγιτίης 
1 Οογ. ν. βαά Ῥεεὴ ραϊπεά, υἱξ., ἢς αά σοηνίηοσρά ἔπε τηρΡογβ οὗ 

ἴδε Οδυγοῦ {παῖ νναβ ἐλεὶγ ἀατγ ἴο ἴδ σορηΐίβαηοσς οὗ στγανεα πιογα] 
οὔεηςεβ. Ουΐξε ροβϑβίδῖν τῆς οἰνὶ! σουγίβ πιίσῃς πᾶνε ἀεφοϊάοά εαυϊῖ- 

ΔΌΪ 485 ἴο ἴδε πιδάβυγε οὗ {π6 ρεηδίίν ἴο Ὀε ἰηδῖίοϊεά ἔοτ ἴῃς ἀδικία ; 
με {8 ρΓΙΠΊΑΓΥ ρύγροβε οὗ ΠΙ8 βῆδγρ γεῦικε γὰ8 ῃοῖ ἴο βεουγε ἀπε 

τειγιυκίοη ἴῃ (8 ραγίϊσυϊαγ ἰπβίδησε (οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ 
εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, 2 Οὐογ. νἱΐ. 12), ΑΙ Πουρχῇ τπὶ8 ψὰ8 ἀουδίε88. 
Ὠδορββαγυ, Ὀυΐ ἴο ἀναεη ἴΠε βἰεερίης σοηβοίεηςε οὗ ἔπε ΟΠαγοῦ ἴο 

Ρ888 )υἀρπιεηΐ ἴῃ 41} σᾶβεβ οἵ πιογαὶ ἴαρβε, ἃ8 88 ἰΐβ ἱππεγεπξ γίρῃς 

ἃηά ργίνεσε. Τῆς ΟΠμυγοῦ αἱ Οογίηςἢῃ νὰ8 δὴ Ἀροβίοϊίς Οπυγοῦ. 
Ιεὲ Βαά Ὀεεη ἐουπάεά ὈγΥ 81. Ραυ!. Τδουρῇ “δρβεηΐς ἰῃ Ὀοάγ " πε 
ΨΆΒ “ργεβεηΐ ἰῃ βρίγί᾿ δὲ ἴδε ἀε] εγατίοηβ οὗ ἰἴ8 πηεπηρεγβ (1 (ον. 
ν. 8)... Απά ἴο νἱπάϊοςαϊε {ῃς Ββρίγίξααὶ δυζπογγ οὗ τῆς ΟΠμυγοῆ 
ἰουπάεά ὃν Πίπι Ψψ48, ἴῃ εἴἶξεοϊς, ἴο νἱπάϊσαϊα μὲ δυϊπογίίγ. Τῆαβ ἢς 

᾿δῇ ΡῸ 80 ἔαγ' ἃ8 ἴο 8ᾶν [δι [ἢε πιαίη ρύγροβε οὗ 8 βίεγῃ ἰεϊίεγ οὗ 

τεῦυκε (1 Οογ.) ννὰβ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ. 

ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (2 Οον. νἱΐ. 12, ψεγε 8εε ποῖ6). Τὸ 

πιδηϊοβε πεῖν Ζζεαὶ ἔογ 8:. αι} δυϊπογιν τναβ ἴο πηδηίξεβι δεῖγ 
8βεῆβε ἔπαϊ Οἢγίβείδη βίδηάαγάβ οὐ ἰἱνίης ψεγε νι άεἶν αἰ ἔεγεης ἔγοπὶ 
Βεδίδεη βίδπάασγάβ, ἀπά 1 ννὰ8 ἕυγίῃεγ ἴο γεσορηῖβα ἴδ ἴῃς ΟΠαγοἢ 

Β885 βριγίζαδὶ δυϊπογίεν “το ὈΙπά δηά ἴο ἰοοβε". [Ιπ εχῃϊδιτίησ ἐμεῖς 
Ζεδὶ ἴον Ὠἰπι, τμεὶγ ἐουηάεγ, πεν Παά πιδάς οἶεαγ {πεῖς τεσορηϊίοη οὗ 

1815 σγεαῖ ργίποίρίε. [0 ἰξ Ὀὲ βαϊά τπδαΐ ἴο γεδά τῃ!8 ἰηΐο 2 Οον. νἱ!. 
12 18 ἴο φρο Ὀεγοηά {δε ἴεπονγ οἵ ἴδε ψογάβ «δε, ἰξ πγαϑὲ Ὀςὲ τερίεά 

1ὙΎΠΕ βυθβογίριίοη ἴο 2 Οοτγπιπίαπβ, Πρὸς Κορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ 
Φιλίππων τῆς Μακεδονίας διὰ Τίτον καὶ Λονκᾶ, ννου]ά ὃς 4 ςοπῇετηδίίοη οὗὨ [818 

ςοποϊυδίοπ, ἱξ ἂπν τεαϊΐϊαποε οουἹά Ὀς ρίαοεἃ οπ ἴῆεβε Ἵοοϊορῃοπβ ἴο ἴδε Ἐρίβεϊεβ. 

ϑες ποῖεβ οῃ 2 Οοσ. νἱϊῖ. 18, χίῖὶ. 14. 
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ἴδδῖ 51. δι} 5 Ιδηρύαρε ἴῃ ἔδε εδγίίεν Ἰεϊίεγ βυ!ῆςι πεῖν βῆοννβ ἔπε 
᾿ἰρσἢ βρίγίξαδ! δυϊδογίεν νοῦ Πα νου μανε ἴῃς Οογιπιμίδηβ δεΐδοῃ 
ἴο ἴδε ἀε!δεγαῖε ἀεοϊϑίοπβ οἵ {πεὶγ αββεπιθῖεά ἰεδάθσβ. “1}1}ὴ {δε 

ῃδπΊε οὗ ουὖγν [μογά Δεβυβ, γε Ὀείηρ σαϊπεγεά τορεΐπεγ, ἀπά τὴν 8ρίγιξ, 
ψ ἢ της ρονεγ οὗ ἴῃς [,οτά Φεβυβ (1 ον. ν. 4. Τῇε νογάβ “δπὰ 

τὴν βρίγι " ἱπάϊςαξε ποῖ οπἱυ 8 βυτιραῖῃν ἔογ {ῃεπι, Ὀυξ ἢΐΒ ἀββαγαῃος 
ἴῃμαϊ [ς ἀεοϊβίοηβ ἕο ψῃϊςἢ βιισἢ δὴ 458επιοὶν ψουἱά θεὲ συϊάεά ψουἹά 

ὈΕ ἐνεῃ 88 ἴδε ἀεξοίβίοῃβ ργοπιυϊσαϊεά Ὁ. 8 οὐ ἀροβίοϊς δυξπογιεν 
ὙΠ ἢ τνὰ8 “ ποῖ ἔγοπι πίε, πείξμεγ Ὠγουρῇ πηδη, ας ΤΠγουρσῇ 9εβιβ 

ΟἸὨγίβε δηά Οοά δε Εδῖδεν᾽..1 
11. Τῇε βεοοηά πηδίζεγ ψῃίοῃ Τίταβ γερογίεα ννᾶβ ποῖ 80 βαῖ.8- 

ἰαοίογυ ἴο ὅ8ὲ:. Ραμ! Τίξυβ εχρίαίπεά, 48 ἴἃ ψουἹὰ βεεηι, {πδξ δα 
Οοτγίπιμίδηβ ψαγα τηυσἢ αἰδίγεββεά δὲ ἴῃεῈ πεν δαὶ δε ΔΑροβείε᾽ 5 

Ρίαπβ οὗ ἔγανεὶ παά Ῥεεὴ ομαησεἊά (2 Οονγ. ἱ. 16, 17), απά ἐπαῖ ἔπεν 

ΨΕγα γεδαγ ἰῃ σοπβεαίδηςσα ἴο ἱπιρυΐε ἴο Πίπι ἱπβία ἐν οὗ ρυγροβε 
ὙΠ οἢ ἀπιουηϊεά ο Βοκίεηεββ. 8. δι} δῆβνγεγ ἰ8 ἰουαηά ἰη 2 Οογ. 
1. 28, ἰ1. 4. Ηε ἀϊά ἠοῖ σαγγν οὐξ δίβ ἔογπιογ ἱπεφηξίοη οὗἩ σγοβϑβίηῃ 

ἀϊγεος ἔγοπι Ερδεβὰβ το Οογίητῃ βθσαυβε πὰ ἐδουσῆξ [ θεξζεγ παῖ 
ἴδεγε βῃουϊά Ῥὲ ἃ ββογί ἱπίεγναὶ, ἀυγίης σψῃΐϊοῃ πεν ταῖσῃς τππεηά 

{δεῖγ ψανϑ, Ῥεΐογε πα αραίῃ αὐάγεβδβεά ἴμεπὶ.0 Ηἰβ ἰαβϑὲ νἱϑιε (86 

“Ἰπτεγπιεάϊαξε Ν δίς ") παά Ῥβεῆ ἐν λύπῃ ; ἀπά [ξ νγὰ8 υπάεβίγαδίε {πδξ 
δῖ8 πεχί νἱβίξ βῃου]ά ΡῈ οὗ ἐδ βαπιὲ ομαγαοΐθγ. 80 ἰηβίοδά οὗ νἱβίτην 

τπεπὶ δὲ οῆςε, ἢε ψγοῖε ἃ βενεγα ἰεΐζεγ (1 Οογ.), απά ργοσεεάεά ἴο 
Μιαςεάοηία ἴῃ ἐπε θγβὲ ἰηβίδηςε, γεβεγνίης ἢἰ8 νἱδίξ τὸ Οογίῃςξῃ ἀητι! 
ἴδεν βῃουά πᾶνε Βαά {πιὸ ἴο ργοβί Ὀγ δβ τυγίζεπ γεραϊεβ. ἴῃ τῆ ΐ8 
οὔδηρσε οὗ ρίδη ἔπεγε νὰβ η0 αἰδβρίαν οὗ βοκίεπεββ; ἢίβ οπὲ ἀεβίγε 

ΑΒ ἴ0 εὐϊν {Ππ6πὶ δηά ἴο 4ο ψῇῃδαΐῖ νγὰβ δεβί ἔογ ἔπεὶγ ἴγαε τνεϊέαγε. 
12. Αηά, {δίνάϊγ, Τιέὰβ δά πο σοοά πεν ἴο Ὀγίης ἀρουΐ ἴδε 

[λοϊτίοτβ ἰη Οογίηξῃ, σοποεγηίης ψῃϊοἢ 51. δὰ] Ππαά αἰγεδάν σψγίζίεη 
(1 σον. ἱ. 12:18, ε|..1-6. ΜΒ εη Βε ἀεβραζομεά {δε Εἰγβὲ Οδποηίςαὶ 
Ερίβεια δε νψαβ αἰγεδαν ανᾶγε ἴμαΐ 8 δυϊπογίν πδά Ῥεδη σα] εὰ ἴῃ 

αυεδβιίίοη «αἵ Οογίηϊῃ, δπά ἐπαΐ βοπῖε Ψψεγε ραβϑίησ υπηΐανοιγαῦίε "πα σ- 

πιεηΐβ ἀροη ἢίβ δοῖβ (1 Οογ. ἱν. 8-5). Αἰγεδάν ἢς δαά διάάβεη ἴδε 
τε 6 ]ΠἸἰου.58 ραγίγ ποῖ ἴο Ῥε ἴοο γεδάν ἴο υάρε Ὀγ {πε βυιρεγβοία! αρρεᾶγ- 

δηςε οὔ {πίηρβ, Ὀυΐ ἴο ἀϊδίγαβε {Πεὶγ Παβίυ σοποϊ αβίοβ δρουΐ ἢἰπὶ 

(1 Οος. ἵν. 5, 10-14. Ηε παά ντγίξζεη πηϊάϊν, ας ἢ αὐϊδογιν, ἃ8 
Ὀεσαπιε ἢ Αροβίίθ. “Βε γε ἰπιίξαΐογβ οὗ πε" πε Πδά ἔνίος γερεδΐεαά 

(1 Οον. ἱν. 16, χί. 1). Απά δε Παά δββυγεά τπεπὶ τας τ βεπ ΠΕ σαπΊε, 
88 ἢε σεγίδιην που σοπηε (1 Οος. χὶ. 84), ἴο Οογίηεῃ, ἴοθε ψνῆο δαά 
νεηπϊυγεά ἴο γαῦεὶ ψουά θὲ ἰγεαίεά στ βενογιγ, ἐξ πεν ἀϊά ποῖ 

1 6]. ἱ. ΄-. 
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τερεηΐ (1 Οοσ. ἱν. 18.21). Βιυῖξ Τίζυβ βεεπὶβ ἴο αν γερογίεά ἐδαΐῖ 
1ῃς ἕαοζίουβ ορροϑβίξίοη ἕο 5[. αι 8 δυϊπονγν τνὰ8 ἐνεη πιογε Ὀἰζξεγ 
πδη ἰξ νγὰβ Ὀεΐογε 1 Οογίηείδηβ νὰ8 ψγεη. Τῆς Αροβείε᾽ 5 ροϑβί- 
ῬΡοπεπιεηΐ οὗ ἢίβ νἱϑί[ σανε τῆς πιδϊοσοηΐεπίβ σούγαρε ἴο ὕγεδῖκ οὐΐ 
ἰηῖο ορεὴ ἀεῆδποε (2 Οογ. χ. 10-12). 

18. Οη ᾿ἰεαγπίης 411] ἔπεβὲ ἔδοΐβ ἔγοπι Τίζυβ, ἰῃ ραγί σοηβοϊϊην, ἱπ 

Ραγί πιοβί αἀἰϊβιγεββίησ, 81. δὰ] ψγοΐῖε ἴῃς ϑεοοπά Οδηοηίςοδὶ Ἐρίβεϊε 

ἴο ἴδε Οογίηιῃίαπβ, αβϑοοίαεϊηρσ ἴπΠῈ πδπιεὲ οὗ Τἰπιοίῃν υἱτῃ 8. οὐνῃ 

ἰῃ ἴπε δάάγεββ αἵ τῇς Ὀερίηπίησ Τῆς ρῥγίηοϊραὶ ρεγβοη εηἰϊγυβίεά 
ΜΠ τε σαγτγίασε οὗ ἴῃς ἰεξζεγ 88, 8ἃ8 ΨᾺ8 παΐωγαϊ, Τίταβ (2 ον. νι]. 

17), ψῆοβε ἴογπιεγ τηϊβϑίοη πδά δε 80 ργυάεηςν ἀπά Ποποιυγαῦὶν 

ἀϊδβεμαγρεά (2 ογ. χίϊ. 17, 18. ψνῦ Τιῖυβ ψεγε δββοοίδϊεα ἔνο 

11 ψ} 6 σοηνεπίεπί ἴο βἴδις δ [ἢϊ8 ροὶπὲ {πε νίενν οὗἩἨἁ ΤΙ πιο γ᾽5 πιονετηθπὶβ 
ΜὨΙΘΙ Ππᾶ5 Ῥεεπ δάοριςἁ, γε Ἰεᾶσηῃ ἔτοπι 1ἵ Οοσ, ἱν. 17, χνί. το, ἴπαὶ πε ννὰ8 βυρ- 

Ροβεά ὃῃ ὅ8ι. Ρδὺὶ] ἴο Ῥε ου πὶβ νυ ἴο Οογίπι νπδη ἴῃς Εἰἶγϑὲ Οδποηῖοδὶ ἘΡί 8:16 ννᾶβ 
νυτίτεη, ἀπὰ ἴδ πε Αροβεῖς Ἔχρεοιεά Πίπὶ τὸ γεϊυση ἴο ἙΡμεβὺβ νυ ἱτἢ “ της Ὀτεϊῆσεη " 

80 ψνεγα ἴῃς Ὀεᾶγεγβ οὗ {πὶ Ἰεῖῖοσ (1 Οοσ. χνί. 11). [τ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ ἱμαὶ με ψγ88 
εηιγυβιεᾶ ἢ ΔΠΥ Βρεςῖδὶ πηϊββίοη ἴο {π6 οί πείδη Ομυσοῆ, [με ἰδηρυαρε οὗ τ Οοσ. 
ἷν. 17, “ΨὮὯΟ 5141} ρυϊ γοῦ ἴῃ τολεγηγᾶπος οὗ τὰν ὑνᾶγβ ννϊοἢ ὃς ἐπ ΟἾγίδε,᾽" θείης 
βυρρεδβίίνε γαῖμα οὗὨ ἱπίογπμηδὶ οοπέεγεηοε ἴπᾶπ οὗ ἃ ἔογπιδὶ επηραβδυ, ἀπ τῃδὶ οἵ 
1: Οος. χνΐ. 1ὸ, 1 ἱπῃρὶ γίηρ, 85 ἰξ νου βεεπὶ, παῖ ΤἰπιοῖδΥ 18 ἴο ὃς ννεϊσοπηςδά δὲ 
Οοσίπι ΟἠΪγῪ 85 ἃ ρδββίῃηρ νἱ βίϊος οῃ ἢ18 ννᾶυ Ὀδοὶς ἴο ἴπε Αροβεῖε᾽ β βἰάεὲ. Νον ἰξ ἰ8 

πδῖυγαὶ τὸ ἰἀεπεεν τὨϊ5 ᾿ουτπαΥ πιδὰς ὃν Τἰπιοῖδν γῇ τηδὶ τεοογάςεά ἰῃ Αςίδ χίχ. 22, 

νδεγε 8ιῖ, Ῥαυΐ ἰβ βαϊὰ δυτίπρ ἴῃς ἰαβὲ νεεκβ οὗ δὶβ βίδυ 'π Ἐρἤαδβυβ ἴο πᾶνε “ βεηὶ 

ἱπίο Μαοεδοπὶα ἔνο οὗ ἴπεπὶ τμαὶ πιϊηἰβίεσεδ ὑπο Ὠΐπι, Τί πιο δἀπὰ Ἐτγαβίμβ ᾽ν. 

Τἰπιοῖδγ μά θεεη δϑβοοίδιεδ ἢ 81. Ρδὰΐ οἡ ἢΠὶβ ἢἤγβι νἱβί: (αδουΐ (ἢ γεᾶσ 50) ἴο 

186 οἰἴε5 οὗ Μαοεάοηία (Αςῖβ χνίϊ. 14, 15, χνῖϊ!. 5), ἀπᾷ ἢε νγὰβ εν ἀβ πεῖν ἃ βυϊ δῖε 

Ἰιδυϊεπδηῖ το βεπὰ ἰπ δάνδηςς ἴο ργεραᾶγε ἴπε ΨΑΥ ἔογ ἴπ6 Αροβιῖε᾽ 5 βεςοπά νίδί:, Μοβὶ 

ΡΙΟΌΔΟΪ ἴΠ6 Ὀυβίπεββ οὗ ἴῃς ςοἸϊεοϊίοη ἱπ Μαοθάοηϊα ννὰ5 επιγυβιεὰ ἴἰο Πὶπὶ ἴο 
οτραηῖβε. Απὰ ἴπὰ ἀδῖε οἵ {π|8 ἰουσπου οὗ Τιπιοῖῆυ ἴο Μαοεάοπία (}14πυᾶσυ οσ 

Ἑεῦτγυδγυ, 55) ΜΜῈ]] ἄστθαβ ἢ ἐπε ἀδις ὑπο πιυβὲ 6 αϑββίρτιεὰ ἴοὸ πε Ἰουσπου 
τείειτεά ἴο ἱπ 1: Οοσ. ἱν. 1:7, χνὶ. το. ὙὮε ρῥίδῃ βεεπὶβ ἴο αν Ὀεεῃ ἴο νἱβῖϊ τῃε 
σἤυγοῆεβ οὗ Μαςδάοηϊα ({πἰ8, ἴπε ἱπιροτίδπι ρυγροβε οὗ πε ἰουγπεν, ἰ8 411 τῃδι ἴδ 
τηεπιϊοπεά ἰπ Αςι8) πὰ ἔβεη ἴὸ τεῖυση ἴο Ερμεβυβ ὃν βεᾶ ἔτοπὶ Οογίπι (5, 8 πε 

ΟὨΪΥ ροΐπὶ ἴῃ πε Ἰοῦσπευ ἱπιεγεβείηρ τὸ [π6 Οοτσὶπιπίδηβ, 18 δίοης τηεποπεά ἴῃ 

1 Οογ.). Εγδβίιβ, Τιτηοιῃ γ᾽ 5 ἔα ον»-γανθ! εν οἡ τἢ 8 οοςδδίοη, όσα ἴῃς βαπια ΠΔπΊς 

85 ἴδε οἷν ἰγεάβυσγεγ δὶ Οουίπιῃ, νἤοπὶ νὰ πηὰ ἴπεγε ἀρουΐ Εεῦγυδγυ, 56 (Εοπι. χνὶ. 

23), ἃ8 ννε]] 258 αἱ ἃ ἰδῖεσ ρεγὶοὰ (2 Τίπι. ἵν. 20) ; δά ἰϊ 8 δ ραν τεαβοπδῦϊε ἴο ἰἀθη Εν 

δἰπὶ "ἢ 1818 ἱπιροτγίδηϊ τηεῖαθεσ οὗ τπε Οοτ πίη Οῃυτγοῇ, ἀπά ἴο βυρροβε ἴμαῖ ἤθη 
ψε πὰ δϊπὶ ἢ Τἰπιοῖπυ ἢε ννὰβ οπ ἢ8 γᾶν ποπῆθ. Τιπηοῖῆν 185 ͵8δο ἐουπά δὶ 
Οοείπιῇ ἰη 81. Ῥαυ} 8 σοραην ψ εη ἴπε ΕΡρίβιϊας τὸ ἴπε Ἐοπγδηβ νγᾶ8 νυτιτεη (Εοπι. 
χνΐ. 21); θυὶϊ να ἕνα ποιβίηρ ἴὸ βῇον υ8 ννβεῖπεσ οὐ πὸ ἢε ἢδὰ ροῖ 830 ἴδσ δυτγὶπρ 
πα ῥγεοδάϊηρ βρτίπρ. [{ 8 ου ἴπε ψνῆοϊε ργοῦδῦῖε ἐπδὲ ἢ ἔουπά 50 τηυοῦ ἴο ὅο ἐπ 
Μαοεάοηία ἴπδι ἢε βίδγεᾶ ἔπεσε ἀυτγίηρ [Ὡς Ψ Ποἷε βρσίηρ 8Δη ἃ βυπηπιεσ οἵ 55 (80 [ἱρῆι- 

ἴοοι, Βὲδιϊεαὶ Ἐ55αγ5, Ρ. 276 1). Αἱ Δηγ ταῖς νὰ πηδεῖ ἢ ἢἰπὶ πεχὶ ἰῃ Μαςδάδοπία 
(πὰ ργορδῦϊν, ἃ5 νγα ἢδνε βεεη, αἱ ῬἢΠρρί) ἱπ 851. Ῥαὺυ 8 σοσῆρδην δῦουϊ ἴδε τποπτπ 
οὗ Νονεπιδεσ, 55, ἤθη 2 Οογί τ ηϊᾶπ5 νν88 ἀεϑραϊοπεά (2 Οος. ἱ. 1). 
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οἴδβογβ, ροββίδίν [0κὰὲ ἀπά Βαγπαῦδβ, Ὀυΐ οὗ πεῖὶγ ἤδπιεβ ψὲ οδπηοΐ 
Ὀε σεγίδίη (2 ον. νίϊ!. 18, 22, νῆεγε 8εε ποΐθϑ). Τῆς Ερίβεϊε Ῥείη 

ἀεβραϊομεά, 81. Ραὰυΐ! ἔγανε!εά βίον ν γουσῃ Μιασεάοηίΐα, αγγίνίησ 
αἵ Οοτγίητῃ ἰῃ ἄμε σουζβε 48 πε ἢαά ργοπιίβεά (1 Οογ. χνὶ. δ, 6), αηὰ 
βιαγίηνσ ἔδεγε ἕῆγεα πιοπίῃβ (Αςἰβ χχ. 8). ΤῊ8Β ρεγίοά ργορδθὶν σονογεά 
ἈΒεσεπδεγ, 55, αηά δδηυαγν ἀπά Ἐεργυδγυ, 56. ἴπ σοηβεαύεηςσε οὗ ἃ 

Δεν βῃ ρος ἂς ἔπεη γεϊαγηεά τγουρσῃ Μασεάοηία ἱπβίεδά οὗ βῆ 
ἀϊγεςξ ἔογ ϑυγία δἃ5 ἢε δά ἱπίεπάεά ἴο ἀο (Αςῖβ χχ. 8); απά βίαγιίησ 
ἔγοπι Ῥ,Πρρὶ “ δἴζογ ἴῃς ἀδνβ οὗ ππἰεανεπεά Ὀγεδά " (Αςῖβ χχ. 6), 
ἰ.6., Ἰαγτοῇ 18-25, ἢς αγγίνεά ἴῃ Δεγυβδίαπ) ἰῃ {ἰπια ἔογ ἴῃς Ῥεηΐξεσοβὲ 

[εβϑϊναι οὗ τῆς γεᾶγ 56. 

14. Τῆε δοσοουηξ ψῇῃϊοἢ Ὧδβ8 Ὀξεθη σίνεῃ δῦονε οὗ (δε βεχιεηςε 

οἵ ἐνεηΐβ ἀυγίησ 51. αι! 5 5ο]οιγη δὲ Ἐρἤδβυβ δβϑβαπη)εβ ἴπδί τς 
Εἰγβὲ Ὁδηοηίοαδὶ Ερίβιε ἴο ἴῃς Οογίηῃίδπβ ἰ8β τῆς ““ Ῥαίϊηία! [,ετεγ " 

ἴο ψῇϊοῃ ἐῆς Αροβέίς αἰϊαάθβ ἰῇ 2 Ὅον. ἰϊ. 4, νἱὶ. 8, 12; δηά ἰξ ἢδβ 

Ὀδεη ὑγρεά Ὀν βενεγαὶ ογίτἰς8 ἰδέ ἰξ ἀοεβ ποῖ δῆβννεγ ἴο (ῆς ἀε- 

βογίρίίοη ἴπεγε σίνεηΣ Τῆς ἴνο 8115] 008 ἃγῈ 8ἃ58 ἴοϊονβ: ““ΕῸΓ 
ουΐ οὗ πιυςἢ Δβῆϊςιίοη ἂἀπά δηραΐίβῃ οὗ πεαγί 1 ψγοῖε ἀπο γου 

στ ΠΊΔΩΥ ἴξαγβ; ποῖ [πδξ γε βῃοιυϊά Ῥὲ πιδάε βογγυ, Ὀᾳαξ {παΐ γε 
πιίσῃς πον {πε ἴονε ψῆηϊσῃ 1 πᾶνε πιοόγε αδυπάβηεν ὑπΐο γοα" 

(2 Οος. 1. 4) ; δπά “ Εογ ᾿πουρῇ 1 πιδάε γου βοῦγυὺ ψ ἢ πιν ερίβεϊε, 

Ι ἀο ποῖ γεζγεῖ ἰἴ αἰἐπουρῇ 1 ἀϊά τερτγεξ ; ἴογ 1 βες δὲ ἔδαξ ερίβες 

πιδάς γοῖι Βογγυ, [πουσῇ Ὀαΐ ἔογ ἃ βεδβϑοῆ. . .. 80 δἰτποιρῇ 1 τγοῖε 
αηἴο γου, 1 ψτγοῖς ποῖ ἔογ Πὶβ σᾶυ8ε [ῃδὲ ἀϊά ἴῃς ψγοης ποῦ ἔογ ἢἰ5 

σϑιβε ἴπδξ βυδεγεά τε ψγοηρ, Ὀυΐ τπαὶ γουγ Ζοαὶ ὁπ οὐγ Ῥεδαϊ 
πισῃς ὈῈ πιδάς πιδηϊξεβδὲ αηΐο γου ἰη τς βἰσῃξ οὗ Οοά " (2 Οον. νἱ!. 

8, 12). [{ 8 βαἰά ἐπαξ “' ἔγοπι Ρερίηηίηρ ἴο εηά οὗ 1 Οοτγίητῃίαπβ ἔπεγε 
ΓΕ ΠΟ ἔγβοεβ οὗ δηρυίβῃ οἵ πεαγὲ δηά πχαςὰ δ οτίοη, εἰμεν ἴῃ 

αἰΐεγαησεβ ἐχργεβδίης ἴἤεβε ἔξεϊ σβ ογ ἰῃ τῆς βίγίε οἵ ἴῃς Ερίβιϊε 

{861 .2.»ΞΟΑ1ΔΤῺ. Ὀεΐϊενε παῖ ἴῃς ραββαᾶρεβ ψῇῃΐϊοθ πᾶνε εξ αιοίεά ἴῃ 

Κ᾽ 8 ἀεπηοηβίγαξε πε ἱπασουγαον οὗὨ ΔηΥ̓ διιςἢ δβϑεγέίοη. Οτγίεἰςβ ἢανε 

βἴγαηρεϊυ ονεγοοκεά ἰῃ Πΐβ σοππεχίοη {δε ἕδος παῖ σδαρϑ. νἱϊ.-χνί. οὗἁ 
1 Οοτγίπιμίδηβαγε πιδίην ἴα κε ἃρ ἢ ἀπβιυνεγίηρ ἴπε αυεγίεβ νη ςἢ 8 

ςογγεβροπάεηςβ δδά ρυξ ἴο 5.. Ραμ ; ἀπά παῖ δε Ῥοάγ οὗ [δε ἰεξζεῦ 

Ῥγορεγ ἰβ σοηϊδίηξά ἰῃ σῃδρϑβ. ἰ.-νὶ. [{|8 ἴῃ {Πε8ε εαγίίεγ σηαρίεγβ ἴῃδῖ 
ΨΕ ἅΓῈ ἴο ἰοοῖκ ἴογ ἴγδοαββ οὔ πηεηΐαὶ δησιυ βῆ ἀπά ἀεργεββίοη, ἀπά 1 ἢοϊά 

τας πεν ἄγε ρίαίϊν ἴπεγε ἴο Ῥὲ ἔουπά, ἀπά {παῖ ἴῃς ποίῖε οὗ ἰάεπεϊ- 
βοεαϊίοη αογτάεά ὉΥ 2 Οογ. ἰϊ. 4 ἰβ δηβνεγεά ὃν βυσῇ ρϑββαζεβ 

1Ὲ.γ.. [18 οδ)εοτίου νγν85 ταϊβϑεὰ ὈὉγ ΚΙδρρεσ (1870) δῃιὰ 85 δε τερβαϊεὰ Ὀγ 

νγαῖϊε ἰπ τῆς δῤεαζενγ᾽ς Οονιπιεμίαγυ, ὉῪ Ἐοδετίβοη (Ἡδβιίηρβ᾽ Βίδίς ᾿ὶοίϊοπανγν, 
νοΐ. ἱ., Ρ-. 494) δηὰ ὈγΥ Κεηπεάν (2 ακπά 3 Οογίκπέλίαης, Ρ. 64. ζ.), 85 νεῖ] δβ ὉῪ οἴδμογδβ. 

3 Κεηπεάν, ἴοο. εἷξ,, Ρ. 65. 



14 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

88 1 Οος. {1|,.12-.15, ἰν. 11-18, ν. 1-6, 18, νί. 5, 9.11. Ηδά δε βίγαοσζυγα 

οὗ 1 Οοείπεῃίδηβ Ὀδθη βυδοίοπεν δείεηάεά ἴο, ἴ σαπποὲ (πίημ τδαΐ 

18 οδ)εσϊςίοη ψουἱὰ ἐνεῦ αᾶνε βεεπιεά ἰογοίρδίε. Απὰ 80 ψί 2 
Οογ. νἱϊ. 8. [τ δαβ θεεῶ υἀγρεά «ραίηβὲ ἴῃς ἰάἀεπε βοιείοη οὗ {δε 

“« Ῥᾳίηξιῃ! [,ετζεγ "στ 1 Οογίπιπίδηβ τῃδΐ “ ἰτ ἰΒ δοαγοεῖν σοτηργεπεη- 
βἰδίε τπαὶ 85:1. δαὶ! βῃουϊά ἤανε βαϊά, Ἔἐνεῃ ἴῃ ἃ πιοπηεπίΐ οὗ βίγοησς 
ἐχοϊζεπηεηῖΐ, οὗ 80 σοβεῖν ἃ πιοηπαπχεηΐ οὔ Οἢγίβείδη ἐγυτῃ 48 ἴδε Εἰγβε 

Ερίβεϊα ἰβ, ἐπαῖ ἢς γερεηϊεά ἴογ ἃ νῆα οὗ ἐνεγ δανίηρ υυύυϊζίεη 1.1 
Βυῖ πἰβ ἰ8Β ἴο ἐχαρσογαῖες ἴδε πιεάβαγε οὗ [6 Αροβεῖε᾽ 8 τεσγεῖ. ες 

ΠΊΕΓΕΙ͂ν βαυ8 (2 Οονγ. νἱΐ. 8) παῖ ἔογ ἃ πιοπιεπὶ ἢς γεσγεζίεά ἢανίησς 
σίνεη ἔδεπὶ ραΐπ ὉΥ ψῆαῖ ἢ παά νγίζίεη, 1.6., ἢς τγεργεξζεά δε 

βενεγε βεηπΐεησεβ ψῃϊοῃ δε ἢδά ρεηπεά; Ὀαυΐ ποῖ ἐῃαξ δες ἰαπιοπίεά 

τῆς Ἴσοπιροβίτ[ίοη οὗ ἴῃε ψνῆοϊε Ερίβιϊε. Τῆς δα ογ ραγὲ οὗ ἔδε 
Ερίϑβεϊε, ψῃϊοἢ ἰβ, 1 γερεαΐῖ, ἴῃς σογε οὗ τῇς ἰεζέεγ, ἰ8β ἐχίγεπηεῖ νυ 
βενεγε, Δπὰ ἜἽβρϑοίδ! ν σῆαρβ. ν. δηά νὶ.Σ [Ι͂ῃ {πε ρῆγαβε “ἴδε Ῥαίηξαϊ 

[μεἰξεγ᾽ τπεγα ἰ8, ἰη ἔδοϊ, ἃ ἰαΐεπι ἴα] αον. Τῆς ἰδῆσυάσε οὗ 2 (ον. ἰΐ. 
4, νἱ!. 8, ψουϊά θὲ 8 Ἐς] ΕὩΕἾῪ δοοουηίεά ἴον ἰἔ ἀρ} ραγῖ οὗ {πε ἰεϊτίεγ 

ἴο Μη ΐοἢ Πε γεΐεγβ βεεπηεά το 8:. δα! (ἔογ ἴδε πιοπιεηῖ) ἴο ῬῈ ἀπά ν 
βενεγε, οὐ [ἢ χσην βεοϊίοη οὗ ἰξ δαά Ἵσδυβεά ὑπεχρεςζεά στίεῦ το ἴδε 

Οονἰπιδίδηβ. 
15. Αη οδ)]εςζίοη οὗ 4 βοπιεννῆδὶ βἰπηίαγ οδαγασίογ ἰ8 ἔπδξ {πε 

Ιαῆσυᾶρε υδβεά ἰη 2 Οος. ἰϊ. 6-11 σαπηοί Ὀὲ ἴδίκεῃ 88 γεϊεγγίησς ἴο δε 

Ραπίϑῃπιεπί οἵ ἐπε οἴδεπάεν οὗ 1 Οον. ν. 1-5, ἰπαβπιυςῃ 48 ἴδε πιά 
τγεδίπιεηΐ βυρρεβίεα ὃν 8:1. δα! ἰῃ τῆς ἰδΐεγ Ερίβεις νουἹά ὃς αυϊξε 
ἱπαάεᾳιυαίε ἴο ἴῃς οεηςε.8 Νοῖ ἴο ἀνψγε]] οἡ {πε ἕαοϊ ἔπαξ αηγεϊεπείης 
Βεανεγυ ἰβ ποῖ ἃ Οἢγίβείδη νἱγίας, δηά ἐπδὲ Τίζαβ πιὰ πᾶνε γερογίεά 
ΒΟΠΊΕ ἐχιεπυδίίηρ οἰγοιπιβίαποεβ οὗ ννῃϊοἢ νὰ ον ποιπίην, 1 Ὀεϊϊενε 
τῆδλϊ τῆς οοηδίἀεγαίίοπβ Ὀγουρῆξς ἔογνναγά δῦονε ἰη ὃ 10 ργὸ ἃ ἰοηξ 
ΨΆΥ ἴο Ὀγεδῖκ τς ἔογος οὗ [ῃΐβ ορ͵εοξίοη. Τῇε ἱπείπιαῖε σοππδχίομ 
Ὀεΐχψεεη {πὸ ΒΝ δηά βἰχίῃ σμαρέογβ οὔ 1 Οογιηξπίδηβ ἢα8 ποῖ ὕεεῃ 

βυ Ποί πεν γτεσορηϊβεά Ὁ σοπιπιεηίϊδίογβ, δηά ἴΠ18 ἴδ ὈΓΙΠΊΑΓΥ ρυγ- 
Ροβε οὗ ὅ81:. Ιϑυ 5 πιεββασε οὗ γτεδιυκε πᾶ8 Ῥδεη πιίδοοησείνεά. Ηε 
“88 πιογε δηχίουβ ἴο αναίεη ἴῃς βἰεερίηρ σοπβοίεηςε οὗ τῇς ΟΠατγοῦ 
αἵ Οσοείηξῃ, δηά ἴο ργενϑὶ! ἄροῦ ἰ[8 πηεπΊθεγβ ἴο ἐχεγοῖβε {πε ῖγ ροννεῦβ 
οἵ βρίγίζαδί ἀϊβοὶρ! πε, ἐμδη ἴο δἀυάϊςσαίε Ῥεΐνεεη ἴῃς ψγοηρσοά ἐλίπεῦ 

δηά {πε οἴδεηάϊης βοη. ΕχοοπιηπηιηίσαίϊίἼοη 8 [πε οἷν βυίζαῦ!ε 
Ρεηδ νυ ἔονς ἴδε ἰδξίεγ᾽ 5 σγανε οἤεηςς, Ραΐ 51. Ραμ! Ππαά πενεὲγ πιεδηΐ 

 νγαῖϊε, ϑῤεακεγ᾽5 Οονεπιεμέανυ, Ρ. 383. 

3Οοπηρατε δ'5ο ἴπε ρτεδῖ βϑενεγῖν οὗ ἴῃε ἱποϊδεηϊαὶ τούηδεκ ἰπ 1 Οὐχ. χνυ. 2. 
ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. ΤΠδῖ με 5δουϊά βυρρεβϑὲ βῦςῃ ἃ ροββί 1] βθοννα 

πον πιυςῇ Πε ἰ8 ἀδργεββεὰ 88 ἢε ντ(εβ. 
3Τηῖβ [8 ὑγρεά Ὁγ ϑομηγίεάεϊ δηὰ 1] ςμες ἀπιοηρβί οἴμεζβ. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ις 

ἴο σοηνοΥ (αἰςπουσῇ με Οογίπτίδηβ πδά πιβαηδεγβίοοά ἢ8 σουῃβ6]) 
τῆαῖ ἔπ6 Ὅδη οουἹά ποῖ θὲ δίεη οἰ Ὁγ [ῃς βαπιε δυϊπογίυ πο ἢ 
μαά ἱπιροβεά ἰξ, {ἢ δνίάεδησε οὗ ρεηϊΐζεπος ψέγε ἔογιποοπιίησ. [πάσεά 
τῆς ἰἀεπεβοαίίοη οὗ ὁ ἀδικήσας ἰῃ 2 Οον. νἱΐ. 12 τί τε οὔδεηάεγ οἵ 
1 σον. ν. 1 βεεπΊ8 ἴο ὈεῈ ἠοῖ ἀουδεμ! ψπεη {πε ἰαησύυασε δηά ρυγρογῖ 
οὗ δε δαγίϊεῦ ραββαζε δγὲ Ἴσοπβίάεγεά. 1 ἢανε αἰγεδάν ροϊπίεά ουἵ 

(δ 10) παῖ ἴδε αἰπιὶ οὗ [πε Αροϑέϊε ἰῃ ψυγίτίησ 1 Οογ. ν. δπά νί. νψὰβ ποῖ 

τλογεῖν δαὶ {πε οεηπάεν βῃου!ά δε εχοοπιπιαηίςαξεά, θας ἐπαΐ {πὰ 

βοδηάαὶ οὗ βιιοῃ ἃ σαβε Ὀείηρ Ὀγουσῆῖ ὉΥ ΟΠγίβείδηβ Ῥεΐογε ἃ βεαϊΐῆθη 

σουγέ βῃου!ὰ Ῥς ἀνοίάεά. Οοηβίάεγ, ἔαγίπεγ, 51. Ραυ] 8 ἰδῆρυασε. 
ΘΟΠΊς ραβοηβ, ἢ6 βαγ8 (1 Οογ. ἱν. 18, 19), ““ψεγεὲ ραδεά ὑρ᾽᾿ 
(ἐφυσιώθησαν) 45 που Πα ψεγε τοί σοπηίηρ; 1.6., ΠΕ πιδάς {π||Ὲ 
οὗ Πίβ δὐζπογίν ἴῃ δἰβ αὔβεπεε. Τὲμπε β8άπὶεὲ ψογὰά (πεφυσιωμένοι) ἰΒ 
υδεά (1 Οογ. ν. 2) οὗ πε δοϊζίοῃ, οὐ γαῖμπεγ πε ἱπδοϊίοη, οὔ ἔδε 
ΟἸὨ γ βείδῃ σοπιπλαπῖςν ἴῃ γεΐεγεπος ἴο [Πε οᾶδ8ε οὗ ἰποεβί; δηά ἰῃ (δ 18 

ταδῖζεγ δε ἀδοίαγεβ “ Υουγ Ὀοδβίίηρ ἰ8 ποῖ σοοά ᾿ (οὐ καλὸν τὸ καύχημα 
ὑμῶν, 1 Οογ, ν. 6). Τῆδῖ ἰδ ἴο β8αν, {δεὶγ καύχημα οοῃβίβίεά ἱπ {πεῖς 

τεβἰβίδησε ἴο ἢἰβ ἀροβίοϊίς δαϊπογιν; πεν ννεγα “ ραβεά ὑρ,᾽ ἀπά 80 
{πεν Βαά τοὶ ἀεαϊὲ στ (πε οβεηάεγ 88 πεν νουά ἢανε ἄοπε πδά 
ἴδεν ΤΟ] οννεά Πἰβ (δδοῃίησβ (1 Οογ. ν. 2). [{ 18 ψ τ γεΐεγεηςς ἴο {Πὶ8 

τῃαῖ δὲ βᾶγ8 ἰῃ {πε ἰδῖεγ ἰεζίεγ, εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν 
δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε (2 Οοτ. ἰϊ. 9. Αραΐπ, ἐδε 

βεηΐεπος ψἢϊοῃ ἢς ἀϊγεοῖβ ἴο Ὅς ργοπουηοθα ἀροη {πε οἴδεπάεγ ἰ8 

παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός (1 (ον. ν. 5); θα 
ψ ἤδη δε δἰά8β ἔπεπὶ Ὅς πχεγοίξα! απά ἔογρίνε, ἢἰβ γτεαβϑοη 8 ἵνα μὴ 
πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ (2 Οὐογ. ἰϊ. 11). Τῇδ πχᾶπ ΝΆΒ ΟὨΪΥ 
“ ἀεϊνεγεά ονεῦ ἴο ϑαΐδη,᾽ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός (1 Οοτγ. ν. 5); Ῥαΐ 
σᾶτα τηυϑὲ Ὀε ἴαεη ἰεϑὲ ϑαΐδη γοῦ ἴῃς ΟΠυτοῇ οὗ ἢϊβ βουΐ (2 Οος. ἰϊ. 
11). Τα τεΐεγεηος ἴο ϑαΐδῃ ἰη τῆς ἰαΐεγ Ερίβιε ἰ8Β ροϊπείεββ, (ἢ16 58 

ψῈ Ὀδαγ ἰῃ πιηά {πε ἴεπογ οὗ ἴπε βεπΐεηςε ἰῃ ἔπε δαγίϊεγ πε. Απά 
ἴδεγε 18 ἀποῖποῦ ρῆγαβε ρεγῆαρβ νογίῃυ οὗ αἴίεητίοη. Τῆε οἤεηάεγ 8 
οδ]εἀ ὁ ἀδικήσας ἰη 2 Οον. νἱΐ. 12, ἀπά {δε ἰπ) υγεαά ραγβοη ἰβ ὁ ἀδικηθείς. 
ἢ νὰ ἴυγῃ Ῥδοῖ το 1 ον. νὶ. νὰ Βπά ἔδαῖ (ἢς νογάβ ἀδικεῖν ἀπά 
ἄδικος (1 Οον. νί. 8, 9) γε βρεςΐδ!ν αϑεά οὗ ἴῃς σαγπαὶ οὔδξεηοεβ ψῇϊοῃ 
5.. Ῥαυ! μα8 ἴπεγε ἴῃ νίεν. Τα ροίηϊ οὗἩ δίβ γεῦακε ἰῃ τμαΐ σπαρίεγ 

5 {παῖ ἰξ ψουϊά πᾶνε Ὀεδη Ὀεζέεγ ον ἴῃε οἤδεπάερά ἔαίπεγ ἴο πανα 
βϑυβεγεά ψγοην (ἀποστερεῖσθε; ο΄, ἴογ {πε ἔογοε οὗ [8 1 Οον. νἱΐ. 5) 
τῆδη ἴο πᾶνε Ὀγουρῆξ ἴδε πιαϊΐεγ Ῥεΐογε ἴμε ἢεαΐμεη ἰγίραπαιβ. Απά 

ψΠεη ὅ:. δὰ] βρεαῖβ οἵ ἴῃς Οογίπιίαδηβ 88 ἢανίηρ ργονεά Ἐπδπηι- 
βεἶνεβ ἰῃ {πε επὰ ἴο Ῥὲ ἁγνοὺς τῷ πράγματι (2 Οον. νἱΐ. 11), ἴῃς ἰα8ὲ 
ψογάβ γε δ} ἔπ6 ἐν τῷ πράγματι οὗ 1 ΤΏὭεΒΒ. ἱν. 6, ψεγε ἴῃς γείεγ- 
ξῆςς ἰ8 ἴο δάυϊξεγγ, ἔπε ἰδῆσυασε αδεὰ Ῥείη βιγι πη σῖν πὸ ἐπδξ οὗ 



τό ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

1 Οον. νί. 8. ΤὭετγε ἄγε α18ο βοηγε οἵδογ {1πη18 σοηπεοσείησ (ἢ ς “ Ῥαϊηξαϊ 
[μεἰἴεν᾽ ἢ 1 Οονγίητίδηβ τ Πίςἢ βῃου!ά ποῖ Ὀε ονεγίοοκεά. [3}ἡἪ 

2 ον. ἰϊ. 4 81. αὶ ἰ8 σαγείμ! ἴο Ἔχρίαίη ἴῃδξϊ δα ἰεϊξεγ ψῇῃϊο 88 

ψτιτίεη τυἱτἢ τεᾶγβ νὰ 8 γε οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα 

γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. [τ πιίρῃξ Ὀε Ἔχρεςϊεά τπεγεΐογε 
τας ἔδς Ῥαϊπηξαϊ [,μετΐεν 5που]ά ἐχῃ δ᾽: βοπιε ἔγασε οὗ {π|8 ονεγδονίης 
ἀγάπη. Απά 5.0 ἃ ἔγαοε [5 σοῃπϑρίσιοιϑὶν ργεβεηΐ ἰῃ {πε ἰαϑὲ ψογάβ 
ΟἿ] Οοτγίπιῃίαπβ, ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (1 Οον. 
χνί. 24). Νὸο οἴδεν ἰεξζζεγ οὗ ὅϑ1. ὕϑυΐ β ἢδ8 80 δῇεοζίοπαΐε ἃ ἕδγενε!. 
1 88 ρίδίπὶν δά ἀβά ἴογ βοπιῈ βρεςία! γεαβδοη. Βῖ ἰἔ νε ἰάεηξν τ 18 

ἰεϊζον τυ ιτἢ τῆς “ Ῥαίϊηξα! [μετξεγ," 2 (ον. 1ἱ. 4 σῖνεβ δὴ Ὄχςϑϊ]εηξ γεαϑοη 
ἔον 18 δἀὐάϊιίοη. Αηά, οὔσας πιογο, ἔς ταΐεγεησα ἰη 2 (ον. ἰἰ. 1 ἢ. ἴο 

ἃ ἴογπιεῦ βεϊ οοπιπιεπάδιίοη ψἢϊοῆ ἴδε Αροβίῖς δά ἱπαϊεἀ Βπά8 [8 

Ὀέβὲ δπά βἰπιρίεβι Ἔχρίαπαίίοη ἰἢ μὲ Ὀγίης ἰξ ἱπῖο σοππεχίοη τ τἢ 

1 ον. ἰχ. 1 ἢ. 
16. ϑοπιειπίησ πιυβὲ ποῦν Ὅς βαϊά αδουΐ οἵπεῦ βομεπιθβ οὗ γε- 

οσοηβίγασζίοη οὗ ἴῃς ὨΠίδβίογν ψῃϊοἢ ἤἢδνε Ὀδοη ργοροβθά ὃγ γεσεηΐ 

ν7Ίιΐεγβ [{18 ὑπῃεσεΒβαγΥ ἴο γεῆδαγβε {ῃεη] 811,1 Ὀας τῆς ἀϊδουβδίοη 
οὗ οπε οἵ ἔψο οὗ {πε πιοβὲ ρα δβι δε πιᾶν βεῦνε ἴο Ὀγίησ ἔπε ἀἠῆου τε 8 

οἵ δε ργοδίεπι ἱπῖο οἰδαγεγ γε εἶ, ἀπά ἴο βαρρίν ἰεϑίβ ὉγῪ ψῃϊοῃ {πε 

δάεαχυδον οὗ ἴδε βοϊαϊίοη τπδξ μα5 Ὀδεη δάοριοα πιὰν Ὀε Θβιἰπιαῖεά. 
Ιω Ἑηρίαηά, ἴδε εὐϊζογ οὗ 1 Οογίπέμίαης ἴῃ τἢ18 Οοπιπιεηΐαγυ, Ῥγο- 

ἔεββοσ. Εἰπαϊαν,: δηά Ῥγοΐεββογ ϑαπάδυ ὃ (ποῖ ἴο βρεδῖ οἵ Οεδγηηδῃ 

ψυγίτεγβ) ἱηϊεγροϊαΐε ἃ βδεοομά ἰοβὲ ἰεἴξεγ ἔγοτῃ 81. Ραυ] ἴο ἔπε Οοσγίω- 
τηΐίαπβ Ὀεΐνψεεη ἴῃς Εἰγβῖ ἀπά ϑεσοηά Οδποηίοδὶ Ερίβεῖεβ. Τῦεν ποῖα 
1 ργορδῦῖε τῃαξΐ ἴῃς επηραβϑυ οἵ Τἰπιοῖν ἴο Οονγίητῃ υἱὰ Μαςεάοηϊΐα 

(Αςῖβ χίχ. 22, 1 Οος. ἰν. 17, χνί. 10) βυασοεβάεά 80 ἴδγ 88 τἢϊ8, ἔδαῖ 

Τιπιοΐδν γεδοπεά Οογίπεῃ, αὶ Ἐπαΐ ΠἰΒ πιίβϑίοη νγὰβ ωοΐ ἃ βιίςςεββ ἃ5 
τεραγάβ ἴπε πεδησ οὗ ἀϊδογάεγβ ἔπεγε. [ἴῃ σοηβεαύδηςε οἵ ἔπε δά 
γερογέ Ὀγουσῃς Ῥδοῖς ὈὉγ Τἰπιοίῆγν, 5:1. Ραυϊ ψσγοῖε ἃ σεοομά ἰοβὲ ἰεζέεγ 
Δηά 586εηΐ ἴἴ ὃν ἴδ πιογε σαρδῦϊε πδηάβ οὗ Τίξυβ.4. [{ [8 ῃε γεΐζυγῃ οὗ 

Τίζαβ ἔγοπι [ἢ 8 πιίββίοη ψῃϊοῃ 81. δαὶ αὐναϊτεὰ τυ δασῇ δηχίεϊν δἵ 
Τιοδβ (2 ον. ἰ. 13), δηά τῇς τηϊββίνε νμίοῃ Τιΐαβ Ὀογε ψὰβ πε 
Ῥαϊηΐωϊ! [μοῖρ το ψδϊοἢ ἴῃς Αροβίϊε αἰ εβ ἴῃ 2 Οος. ἰϊ. 4, νἱὶ. 8. 

1ΑΠ εἰδδοσγαῖς δοσουηῖ οὗ {πε νατίουβ 1ῃδογίεβ νος ἤᾶνε Ὀδεη ρῥγορουπᾶεὰ 
Ψ1 θὲ Ἰουπάὰ ἱπ δῃ αγίίοῖε ὃν Η:ρεηίεϊἃ ἰπ Πἰ8 Ζείέφσελγίζέ ΚΡ τοὐδεεπεκαζεελε 

ΤΑεοϊορὶς (1899), ἀπά ἃ οοπιραγαῖϊνε 40 ]6 ἰ8 ρίνθβῃ ὉῪ ϑομπιθάεϊ ἴθ τε απ 
Κονενιδηίαγ, ΡὉ. νὶἱ, ἰχ, ΟΥ̓ αἷβο 1011 ποτ᾿ β Εἰ ἐμηρ ἴον ἃ βοοά ἀϊδουβδβίοη. 

38εε νοΐ. ἰ;., Ρ. 736 ἔ., ἀπὰ Ηδϑβιίηρε᾽ Βὲδὶς  ίοίίομανγ, νοῖ. ἰϊϊ,, Ρ. 711 Ε΄. διυ. 

ΝΣ 
8 Ἐπογεὶ, Βίδίϊεα, νοὶ. ἰ., Ρ. φοῖ ἢ 
40η :Πί8 Βυροιμεβίβ Τιτυβ νν88 ποῖ ἴῃς Ῥεᾶσγεσ οὔχ Οογπέλίαης. 
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Αποΐδπεγ βοδοπια ἀργεοίησ τίει τΠΐβ, ἰῃ 80 ἔδγ 88 ἰξ γεἔυβεβ ἴο ἰάθπεεν 
τς Ῥαΐηξα! [μετίεν τσ πἢ 1 Οογίκβίαη5, Πὰ8Β γεσθηεγ θεεη Ἔχρουηάεαά ὈΥ 
Ὧν. Εορεγίβοη: Τῇβ υίζεγ μοΙ 8 ἴῃδὲ δἴξοεγ ἴῃς ἀδβραίςῃ οἵ 1] Οοείη- 

τῆΐίδηβ ὈῪ ἐδε παηάβ οὗ Τίίυβ, 51. Ῥαὰϊ σμαησεά τῆς ρίδη οὗ ἔγανεὶ 
δηπουηςεοά ἰη ἐδαΐξ. Ἰεξῖεν (1 ον. χνί. 5) δηά ἀδοϊάεά ἴο ἴδμε ἴδε 

τουῖε Ερδμεβυβ---Οογίπε--- Μασεάοηία---Οογίηςῃ, νης πουἹά ρσίνε 
πε Οοτγίπιμίδηβ ἃ δευτέρα χαρά; [δαὶ ραϊηῆμ! πεν πανίησ Ὀεεδῃ 
Ὀγουσῆς Ὀδοῖ Ὁ Τίζαβ ἔγοπι Οογίηεῃ, ἔμε Αροβίϊε γενεγίεά ἴο {με 
Ρίδη δππουηςβά ἰῃ 1 Οοσ. χνί. 5, ἃ85 ἢ6 ὰ8 ὑπν]Ππρ το νἱ δῖε Οογίπιῃ 
80 8Βοοῦ υὑπάογ ἴπε εἰγουπηδίδησαβ,; (μδξ ἢς νψτγοῖς ἃ βανογα ἰεξζογ, 

πον ἰοβέ, οὔ ψῇῆϊοῃ Τίιῖὰβ ψὰβ ἀραίῃ ἴῃς Ῥξαγεγ; δηά {πδΐ ἰξ νγαβ 

οὐ Τιξυδβ᾽ γτερογὲ οὗ τῆς γεβυῖϊξ οὗ {18 βϑεοοηά πηββίοη ἴπαὶ 2 

Οονητξίδπβ ψὰ8 τγίϊζεη δηά εηἰϊγυβίεάα τὸ ἰῇ β8ᾶπὶῈὲ Ἴδρϑῦδῖς 

πηεββεηρεγ. 
17. Οη Ὀοτῃ ἔδεβε {πεογίεβ ἴῃς βαπιε οὐβογνδίίοη πΊδῪὺ ὃς πιδάα 

δὲ πα οὐΐδεῖ. ΤΏΘΥ ἅγὰ ΠίρηΪν σοπιρ ἰσςαῖεά. (υἰἱξε ἀραγὲ ἴῃ ἐπα 
οξ οαβ8ε ἔγοπιὶ ἔῃε αββιυπιρίίοη (ἔοσυ ψῃϊοῇ {Πεγα 8 πὸ δνίάθηςς) ἐμαΐῖ 
Τιπιοῖῃν γεδομεάὰ Οογιπεῆ δηά {ῃαΐ ἢ!5 πιϊββίοῃ ἴπεγε τνὰ8 ἃ ἕαίϊΐαγε, 
δηά ἔγοπι ἴῃε αββυπιριίοη ἴῃ ἴῃς οἵδεγ οαβε 3 τἢδί ἴῃς ἰαησύασε οὗ 

2 Οος. ἰ. 15 οδπηοῖ θεὲ ἐχρίαιπεά μηΐθβ8 νὰ βαρροβε ϑ8:. Ρϑαϊ ἴο βανα 

οδδηρεά 8 πηηά 88 ἴο δί8 γουΐς ἑισίοο αἴζεγ ἴῃς ἀδβραίϊοῃ οἵ 1 (ογίη- 
ἐκίαης, Ὀοΐῃ ἐπδογίεβ ργεβάρροβε ἐνεηΐβ ἀπά ἀοοσιμπγχεηΐβ οἵ ψῃϊςἢ ἢῸ 

Ὠἰβιίογίςδὶ ἔγαςε ἢδ8 βυγνίνεά. Ποιδι[ε88 ψὰ πγχαδὲ ποῖ ἀββιπιε {παῖ 41] 
τῆς ἔαςῖβ ἢανε Ὀξεη γεοογάθά ; ἰ πηδᾶν Ῥ6 πεϑοθββαγυ ἴο ἰηίγοάυςς 8ΒοηΊῈ 

Ὠγροΐπαβεβ ἰη ογάδγ ἴο σοογαάϊπαίε ἴῃς ἔγασπιεηΐβ οἵ Πίβίογυ αἵ ουγ 
ἀϊδροβαί. Νενεγίμείςββ, ἔπε ἔβεογν ννῃίοἢ ἀδρεηάβ οἡ ἴῃς ἔεννεβι ἤγρο- 

τΠ6868 δδ8 ἔπε Ὀεβὲ οἰδίπιὶ ἴο δοσερίδηςς, ργονίἀεἀ τπαξ ἰξ οονεγβ πε 

ἴαοῖβ. Νον (δες ψεϊζεγβ σῇοβε τπθογίεβ ἢανε θδεη ἰηαϊςαίοά ἰη 8 16 
τες ἰῃ ἱηξεγροίδιηνς ἃ ἰεξίεγ Ῥεΐψεεη 1 Οογίπιίδηβ δὰ 2 Οογίη- 
τῆίαηβ, ψ ποῦ Πα8 υἱεῖ ναηϊβῃδά ουξ οὗ Κηονίεάσε. ὅσῃ δῇ 
ἱηξεγροϊδεεά ἰεξίεγ ψὰ8 βυρφεβίεά ὃν ΒΙΘεῖς 8 ἰΙοης αρὸ 848 1880, δπὰ 

[8 ἀοίαδ!ν Πα8 ῬδθΩ βϑυπιθά Ὁ. πηδὴν ογίτἰο8 βίπος ἴῃ ΟΕγπΊΔΩΥ 88 

ΜΕ] 48 ἰη Επρίαηά. Νὸο ἀουδῖ ἴδε Ῥῃεηοπιεηᾶ πᾶν Ὀς δοοουηΐϊεά ἴον 
ὈΥ͂ 8δηῃ αγίϊθος οἵ Πϊβ δβογί. ὅὲ πᾶν ρυΐ δηγιπίηρ ψε ρίεαϑε ἰηΐο ἃ 
Ιεϊέεγ οἵ ψβίοῃ νὰ κηονν ποίπίησ ; ποτα 18 ἢ νὰν οὗ ργονίηρ οὖγ 

βρεουϊαιίοηβ ἴο Ὀεὲ ψγοησ. Βαυῖ [Π6 Ὠεδοαββιζυ ἴογ 80 ἰαγβε δῇ ἤγρο- 

τ 6818 πηιδί Ὀ6 σίαγίησὶγ ενίάεπί Ὀεΐογε ἔπε Πγροίῃαβίβ σδη ὃς }ι8ε186 6. 

1 Ηδβιίηρϑβ᾽ Βὲδὶε ᾿ὲοέῥοπανν, νοῖ. ἰ.., Ρ. 495, 5.0. “2 ΟΣ πε Βίδπβ᾽". 

5 τ. ϑαηάδυ βεεπὶ8 δἴϑο ἴο ἕανουσ (ἢΐ8 ἰάεα οἵ ἃ ἀουδῖε σἤδηρε οἵὗἉ ἱπιβηιτίοη δ5 
ἴο Πίβ τουξε οἡ ἴδε ρατὶ οὗ ϑ8ι. Ραυΐ (Επεγεῖ. Βὲδίϊεα, νοῖ. ἱ., Ρ. 903). 8εε 8 τό 

ἃῦονε. 

ΝΟΙ,. {Π|. 2 
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Αηά ἰξ δα8 ωοΐ Ὀδεῶ ργονεά, 38 ψὰ δανε βεε (88 14, 15), ἐῃδΐ {δὰ 
“Ῥᾳαίηξαϊ [,εἰΐογ" οὗ 2 Οον. 1Ϊ. 4, νἱ!. 8, «απηοῖ πᾶνε ὕδεη τῆς ΕἸἰγβέ 

Οδηοηίοαὶ Ερίβεῖς ἴο ἔμε Οογίηξῃΐαπβ. [τ ἰβ ἀροη [δϊ8 βυρροβοά 
ἱπιροββί δι Π εν παξ ἐδε σοῖς εὐἀΐθοα οἵ ἔμεογΥ γεβίβ, δηά ἔπε Ῥα8ε ἀοεβ 
ποῖ ἀρροϑγ---ἰο τῆς ργεβεηΐῖ υγίξεγ δὲ ἰεϑβί---ο ΡῈ Ὀγοδά δηουφῇ ἴο 

Ὀεαγ ἐς βυρεγείγυςσξωγα. 



ΟΗΑΡΤΕΝΕ ΤΙ. 

ΤΗΕ ἹΝΤΕΟΕΙΤῪ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

1. Ουγ ἀϊδευβδίοη δα8 Ὠἰζμεγίο ἰδίεη ἴου σγαπίθα τῆς μηέΐγ οὔ 

τε Ερίβε!ιε (2 Οογ.) ψίτῃ ψίςἢ να πᾶνε ἴο ἀο. Βυΐ τπ8 ἢδ8 Ὀεεῃ 
γερεαΐθα!ν αυεβίοηεά, ἀπά ἴδε ἀγρυπιεηῖβ δἰϊερεά ἰῃ βυρρογί οὗ ἴδε 
ςοπιροβίξε σῃαγασίεγ οὗ δε ἀοσυπιεηξ γεαχαυίγε ἴο Ὀε οοηδβίἀεγεά ἰπ 

ἀείαι!. 8. ἔαγ Ῥδοῖ δβ 1767 ϑεγηΐεγ ἀγρεά τῃδί τῆς Ἐρίβεϊε σου]ά ῬῪὲ 
τεβοῖνοά ἰηΐο ἴἤγες ραγίβ: (1) σμαρβ. ἱ.- νηΐ. - οπι. χνΐ. 1-20 Ὁ σἤδρ. 

χί, 111-18; (2) οῇδρβ. χ.υχὶ". 10; (8) σμαρ. ἰχ. ; οἵ ψῃϊοῆ πε Βεϊά (2) 
ἴο Ῥὲ ροβίεγίογ ἴοὸ (1). Αἴϊεγ ἃ βέγυρριίης εχίβίεπος {πε παῖ γϑίβ 
αἰιγαοίεά ἔγεβῃ ἱπίεγεβῖ ψῆεη Ηδυβγαῖῃ ἰη 1870 τοοῖς ἰξ αἃρ ἴῃ ραγί 

Δηά δἀνοοσδιεά ἴῃς αἰδιϊποῖπεββ οἵ οἤδρβ. χ'-σἰ, ἔγοπι σθαρβ. ἱ.-ἰχ. 

ϑοδηγίεάεὶ (1 τε Ηακά Κορνινισηίαν) ἀοϊεηεα {Πἰ8 νίενν ἴῃ 1890, 

«ηά ΟἸΙεπηεη δδ8 βϑίπος δάορίεά ἰξ, απὰ ἱπάεθά γεραγάβ ἰξ δἃ8 δῃ 

ἐβιδὈ Π βῃεα γεβυϊε οὐ ογίεἰςβα).} Τῆς {δοῦν δᾶ8 ἤοΐ δά τῆϑην 
ἀνοσαῖεβ ἰῃ Εηρίαηά, Ὀυας ἰξ 88 δε νἱογοιιβὶν βυρρογίεά Ὁγ Ὦτ. 
Φ. Η. Κεηηξεάν ἰῃ δὶβ ψόγὰ ἐπι εά Τὰε ϑδεοοπά απὰ Ταὶγά ἘῤΊκεϊε5 
ἰο ἐπε Οογιπέβίαης (1900). ΒΥ Ωο ψτίζεγ μα8 {πε πχαϊζεγ Ὀδεη πλογα 

σλγεί ν ἀπά δουΐζεῖν ἱπνεβείψαϊε, δηάὰ δβ δγρυπηεηΐβ ἀεπιαηά 
αἰτεητίοη. 

2. Ὀγ. Κεηπεάν βΒ νίενν οἵ ἴδε βεχυξησε οὗ εἐνεηΐϊβ ἀαγίησ 81. 
Ῥαυ] β βίαν αἵ Ερἤδθβυβ 18 848 ἰοϊϊΐονβ : 1. Τίϊαβ ψαβ βεηΐ οὔ 

Ὁ τηϊβϑδίοη ἴο Οουϊητῃ ἴο ργεδοῦ δηά ἴο σοηζίπις 5:. Ρϑυ 8 ψογὰ 
(2 Οον. χἰϊ. 18) δ βοπηὲ ρεγίοά αἴξγ [ἢς Αροβίε᾽ 5 ἢγϑβι νίβίς (Αοῖβ 
χνὶϊ!. 1). 2. [,οϑὲ [,εεΐεγ ἴο [πε Ο(ογίηςῃίαηβ. 8. ΜΙ ββίοη οὗ Τιπιοῖῃν 

ἴο Οογίηςῃ (1 ον. ἱν. 17, χνὶ. 5). 4. 1 Οογίπελίαης πυυϊτίρη ἔγοτ 

Ἑρδεβιβ δδουΐ Αργί!, 564. 5. 8:. δι! βίαγεά αἱ Ερῆεβιβ Ὀεοδιιβε 

οἵ ἴπε στγεδίηδββ οὗ τῇς ορρογζυπίν ἴπεγὲ (1 Οογ. χνὶ. 8). 6. Ηε 
[ογηεὰ ἃ ἢἤχεά ρυγροβε οὗ νίβίτίησ ΦΔΦεγαβαίεπὶ στ (ἢε οβετγίησβ 
ψΠΙοἢ Μέγα Ὀείηρ οοἸεοϊεά (Αςῖβ χίχ. 21). 7. Βαά πενγβ σδπις 
ἔγοηι Οογίηεῃ. 8. 8:1. δαὶ δοοογάϊησίγ ραϊά ἃ Ὁγίεξ ἀϊβοὶ ρ! πὰ γγ νι δίς 

18εςε Τἀεοϊορίξοιε 1, ἐἐεγαξων κεἰέμηρ, ζ2πὰ Ὦες., τροο; δηὰ οὐ ΟἹεσηεπ᾽ 8 νοῦ 

ἐπιεά δὲς Εἰπλεϊ ἰολκεῖξ ἀ. ῥαμίδπ. Βτίεξε. 
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ἴο ἐδαὲ εἰἴγ. 9. Οη δἰβ γεΐυγῃ δε ψγοῖε ἔγοσ) Ἐρδεδβυβ {πε Ῥαίηξαϊ 
[,μεἰΐεγ, οὗ νῃϊςἢ ἴῃς εηά [8 ργεβεγνεά ἴο ᾧ8β ἰῃ 2 Οὐογ. χ..σχί. 10. 

Μιβδβίοη οὗ Τἰπιοίῃγ ἴο Μαςσεάοηΐα (Αςῖβ χίχ. 22). 1]. Μιίββίοη οὗ 

Τίζαβ το Οογίπε ἴο βαδάπε ἔπε γερεῖβ ἔμεγε. 12. Οἡη Τίζαβ᾽ γερογί οὗ 
τε βυσςεβ8 οὗ ἢίβ πιϊββίοη ϑ8:. Ῥαμΐ ψγοίς ἔγοπη Μασεάοηΐα δρουΐ 
Νονεοχηῦεγ, 55, ἃ ἰεϊίεγ οἵ ψβίο μὰ ἢανε ἴδε Ῥεσίπηϊην ργεβεγνεά 
ἴῃ 2 Οος. ἰ.-ἰχ., ἔμε γεβὲ Ῥείη ἰοβί. 18. Τηΐβ ἰεξίεγ νψὰβ ἔογναγάεα 

ἴο Οοτγίπε ὃγ Τίω8 ἀδηὰ ἔνο ἀπηδπχεά σοπιρδηίοηϑ, με Ῥεάγεγβ θείης 
επίγαβίοα αἷ8δο ψίῃ ἐπε Ὀαδβίηεββ οἵ {με ςο]εστίοη (2 Οον. νἱϊ!. 6). 
[τ 1] Ὲ γεοορηϊβεά δὲ οὔςε (μαΐ τῃὶ8 18 ἃ Πίσῃ Ϊν σοπιρίἰσαίεά 

βοῆοπηε. Ὦγ. Κεηποαν ἢδ8 ἴο αββαπιε ἐΐγέφ τηϊββίοηβ οἵ Τίξαβ ἴο 
Οονγίηςτῃ ἱπβίοααά οὗ ἔνο, ῆε ὠὐπιῦοῦ ψἢϊοῆ σοπγπιοηΐζαΐογβ ἢᾶνα 

ϑεηεγαῖν τεσορηΐϊδβεά ; δηά ἢς ἢδ8, ἰπ {πὲ πηδῆπογ, ἰο βηά τοοπὶ ἴογ 

ἐισο τηϊββίοῃβ οὗ Τἰπηοΐῃν, οὔς το Οογίηςῃ (1 Οον. ἱν. 17) δηά ἃ βεοοηά, 
αυϊξε ἀϊδείησε ἔγοπι (Πΐ8, ἴο Μιαςσεάοηία (Αοἰβ χίχ. 21). [ἡ δάαϊξίοη, 
Βε δα8 ἴο ρυβϑῆ Ὀδοῖκ ἴῃς ἀδΐε οὗ 1 Οογέπέλίαης Ὁ ἃ γοδῦ, ἰῇ ογάεγ 

ἴο ρίνε ἔπιε ἕογ 411 {πε ἰηοϊάεδηΐβ οἵ ψῇϊοῃ μα Ηπάβ ἔγαοεβ ἰῇ {πε 
Ερίδεεβ; απὰ ἢε βρ[ϊ8 ᾧρ 2 Οογίηςῃίδηβ ἰηΐο ἔνο ἔγασπιεηΐαγυ 
Ιεξίεγβ.0 ὅνε 5841} σοηβίάδν ἴπεβε ροϊπίβ βεραγαδίεϊυῃ. 

8. Εἰγβὲ, ἵῆεη, 8 ἴο ἔπε πηιἰββίοῃβ οὗ Τίϊαβ. Ὦγ. Κεηπεαν ἴδκεβ 

ἰπ οἷἶοβϑε σοπησχίοη ἐπε ἔνο νεγβϑε8 2 Οον. νἱϊ. 6, 7, δηά ἰγαηϑβϑίαΐεβ 

(Ρ. 122), “1 βυπηπιοηεά (2 ἀχῃογίεά) Τίζυβ ὑπαΐ ἃ8 ἢς πδά πιαάς ἃ 
Ὀεφὶπηΐϊην, 80 δε πιὶρῃξ δοσοιιρ 88 ἰῃ γου 8 σγδος [80 ; γε παΐ 88 
γε δροαπά ἰῃ ἐνεγγιῃίηρ, ἴῃ ἴδ ἢ δηά αἰΐεγαησε, δηά ἰῃ 81} ἀΠίσεηςε, 
δηά ἰῃ γουγ ἰονε τοναγάβ ι.8, 80 γε πιᾶὰν δρουηά ἰη (ἢϊ8 σγαςς α͵8ο᾽᾽"". 
ΤῊΐ8 γαπβίαιίοη 18 ργο Ὁ ΪΥ γίσμε (8εε ποῖε ἐπ ἰοο.); Ῥαξ δε ἰηΐεγεηοα 
ΜΏΪΟἢ [8 δαΐδον ἀδγίνεβ ἔγοπι ἰῈ ἰ8 ὈΥ Ὧ0 πιοδῃβ ἱπενίίαρίε. Ὠγ. 

Κεῃηεαν Ποίάβ δαὶ ἔπε ψογάβ ργονε παῖ τῆς ἔαγίπεγαηςσε οὗ ἔπε 

ςοἰϊεοκίοη ἴον Φεγυβαίθηχ ψὰβ [ἢ ρύγροβε οἵ Τίϊζωβ᾽ ἰαΐεγ νἱδί[ οὐΐν, 

Δηά ἔογπιεά Ὧο ραγί οὗ δίβ σοπιπ)ίββίοη ἰῃ πε δαγίίεγ νἱ δι. Βαΐ 
1818 σαπηοί Ὀε πιαϊπιαϊηεά. ϑυοῦ δὴ ἱπίεγργεξαζίοη νν}}} Παγηιοηίΐβα 
σι Ὁγ. Κεηπεάν᾽ 8 βοπεπιε οὗ Τιζαβ᾽ νἱβἰ[5 (δεε ἀρονθ); Ὀαΐ τς 
Ῥαββαζε ἰβ αυἱξε σοηβίβίεης τ ἴπς οἔπεῦ νίενν ἐμαὶ Τιζα δ᾽ ἔννο νἱ δ 8. 
ἴο Οοείητῃ ψογα πιδάε ἃ8 ἴῃς Ὀδαγεῦ οὗ ἴῆε ἔνο Οδηοηίςαὶ Ερίδβιε8. 
ΕἘογ ἰπ ψδαῖ 81. Ραὰ!] βαγβ, ἴπε δπΊρῃαβίβ ἰβ οὐ ἔπ6 σοηΐγαβὲ θεΐννεεῃ 
προενήρξατο Δηά ἐπιτελέσῃ. Α Ῥερίπηίης παά Ὀεεη πιαάς Ὀν Τίϊυβ ἰῃ 
{πὸ πιδζίογ οὗ τῆς ςοἰϊεςξίοη ; ἢδ ἰ8 πον ἴο δΒηϊβῃ ἢΠἰβ ψοτγ, {παΐ τῆς 

Οονγπιίδῃβ πᾶν ὈῈ 88 σοπβρίσυοιϑ ἴον {πεῖν ΠΡ ΈΓΑ ΠΥ 48 ἘΠΕῪ αἰγεδαν. 
ΑΓ ἴογ οἵπεγ σγβοεβ. ὮὉγ. Κεηπεάν οδ᾽εςϊβ ἴο {8 ἔδαξ [ἴ ἰβ ἱησοη- 

ςεἰναῦ!ε μας 81. αὰϊ ψῆεη βεηάίηρς Τίϊαβ τἱτῃ ἃ βίγοωρ πιεββασα 

οὗ τεῦυκε βῃουϊά 4180 πᾶνε ἰπβίγυοσξεά Ὠἰπιὶ το ορίαίῃ πηοπαν σοπέγίδα- 
τίοηβ. “ϑυςῇ ἃ σουγβα," πε βαυβ, “ ψουἱά ἢανε Ὀεδη 88 ἱποοηβίβίεηξ 
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ψ ἢ νῖβε αἀἰρίοπιαον ἃ8 τῇ [Πα 86] γεβρεοῖ ψϊοἢ ζογπιθά 80 πιαγκοά 
ἃ ἰεαΐωγε ἰη 85:1. Ιαυ] 8 σπαγβαοίογ.᾽ Ὁ Βαῖΐ ἔο αγβυς ἔῆ8 ἰ8 ἴο ονεῖ- 

ἸΙοοῖ ἴμε ἴαςς παΐ 851, αι} 5 ̓πβεγασείοηβ δδουΐ δε οοἰϊεςξίοη ἰη 1 
Οος. χνΐ. 1-5 ψεγε ρίνεῃ ἰῆ δῆβϑψεγ ἴο αμεγίεβ δά άγεββοά ἴο ἢἰπὶ ου 
τῆς βυδ)εοῖ Ὀγ ἔπε Οδαυζγοῆ οὗ Οογίπεῃ. Τῇε βθγβί ραγὲ οὗ {πε Ἰεζέογ 

ψ δίς Τιίαβ οαγγίεά τὰ8 ἴδε ἃρ ψὶτ γεῦυκε; Ῥαΐ ἔπεγα ψγᾶ8 

ποιϊδίηρ υηαϊρίοπιαίίς ἰη ἔῆε ἕδος τπαξ 51. Ραμ] βεπὲ ἢίβ δηβϑννεῦβ ἴοὸ 
{Πε8ε αυογίεβ ὈΥ ἴῆε βαπῖαὲ ἢαπά. ἴω ἕαοξ ἴο ἢανε τ τμῃεα 8 
δῆδννεῦ ψουὰ ανε Οηΐνγ ρσίνεη οἴεηςε.3 

4. γε ἢανε ον ἴο σοηβίάεγ πε ενίάεηος δὐάυςεά ἴογ ἐῆε ἀ8- 
βεςιίοη οἵ 2 Οογίπιῃίαηβ. Εἰγβῖ, ἰξ ἰβ ἀγρεά ῃδξ ἔπεγε 18 ἢοξ οὐἱν ἃ 
σἤδηρε οἵ ἴοηε αἵ χ. 1, Ραΐ τῃδξ [Πε ψὰν ἰῃ ψῆϊοῃ ἴπ6 σπαρῖογ ορεῃβ 

βῆονβ [Ππδί βοπιεϊῃίηρ δδ5 ὕεεη ἰοβί ψϊσἢ ἱπιπηεάϊατϊε!ν ργεσεάεά ἰξ, 
Αὐτὸς δὲ ἐγὼ ἀγα ἴπε ἤγβί νογάβ, δπὰ δέ (ἰξ ἰ8 δαὶ) πιδγὰβ δὴ δηί!- 
τπεβί8. Τῇδ ραββᾶρε “ σοηΐβίῃβ δὴ δ᾽] }ϑίοη ἴο δῇ οδ)εοϊίοη νοῦ 
Βαά ὕεεη Ὀγουσῃξ ἀραίπβϑε ἴπε Αροβίϊε, ψδίοῃ [ἃ Ὀγίησβ Ὀεΐογε ἃ8 

ποξ 48 ἰξ τῆς β8ιδ)εςξ ψεγε πον ἴον ἔμε ἢγβέ εἰπε ἱπεγοάιςσά, θαξ 

85 1 11 δά εξ δἰγεδάν πιεπιίοηεά ".2 Βδΐπεγ βῃου]ά νὰ βὰν (δὶ δέ 

τλλγ8 {πε ἐγδηβίςίοπ ἴο ἃ πεν βιδ)εςξ, ἃ ἀβϑαρὲ ἴο ψῃϊοῦ ννε πᾶνε 
8ῃ εχϑοῖΐῖ ραγδίϊεὶ ἴω νἱϊ. 1 οὗ (8 νεγν Ερίβεαε; σβεγε αἴξζεγ {δα 

νογάβ νη οἢ οοποίαάςε σΠδρ. νἱΐ., χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν, 81. 
Ῥδμ] ρββ88ε8 ἴο δίβ πεχί τορίς ψ τῆ πε ψογάβ γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν. 
Αποίθογ ραγα εἰ ἰΒ ἐουπά δὲ 1 ὕογ. χν. 1, ψῆεγε ἰπ ΠκῸ πᾶπηεγ ἃ 
Ὧδε 8ιδ)εςς ἰ8 ἱπίγοάυσεά ὈΥ {πε ψογάβ γνωρίζω δὲ ὑμῖν. [τ ἰ8 
ΠΠΕσΟΒΒΆΓΥ ἴο Αββυπιε, ἃ8 8οπίς πᾶνε ἄοης, [παΐ ἴῃς σῆδηρσε οὗ 

ἴοης ἤεγε νὰ8 σδυβεά ὈΥ {πὲ ἀγγίναὶ δἱ (ἢ]8 ροίηϊ οὗ ἃ πιεββθησογ 
ἔγοπι Οογίπιῃ Ὀγίησίηρς τἰάϊησθα ἰαΐεγ ἀπά [688 ἔανουγαρῖε ἴπδη τπδξ 

Ῥγουσῆς Ὀν Τιίυ8. ΤὮΐβ πιδὺ, ἱπάθεά, ὈῈ 80; Ῥαΐ (πε Πυροίμεϑβίβ 
ἰδ ποῖ πεεάεά. [τ ἰβ δαγαϊν {πεῖν παῖ δὴν οὗ 5:. Ῥδυ} 8 πιογε 
ἱπιρογίδηϊ ἰεξίεγβ ψέγε ψγίζεη ογ ἀϊοϊαϊεά αἵ ἃ βίησίε βἰξιίης ; δηά 
δε οἤδηρα οὗἉ ἴοῃε ἰ8 βυ!ῇῆοίεηεν ἀοοοιηίεά ἔογ Ὁ. ἃ σῇδησε οὗ πηοοά 
ΒυΟἢ 8.8 ἜνΕΓΥ ὈυΒΥ δηά ονεγ- υγάεπεά πιδλη ἰδ βυδ᾽εςξ ἕο, ἐβρεοίδ!ν 

Ἰος. εἷξ., Ῥ. 124. 

ΞΤΠεβε οοπδιἀεγαιίοηβ αἷδοὸ ὕγεδκ ἴδε ἔοτοε οὗ Ὀσ. Κεηπεάγ᾽ 5 πιαὶπ ἀγρυπΊεπὶ 

ἔος δε εαεὶγ ἀδῖς οὗ: Οογίπέλέαμα. [1 18 ρ᾽αίπ τδαῖ ἴῃς Ὀυδβίηεβ8 οὔ ἔπ6 Το] δοοη 

μΒαὰ Ὀεεη βεῖ οἡ ἔοοϊ δοΐογε ἴῃς ἀδῖε οἵ ἐμαὶ Ἰεϊϊεσ, ἰῃ νος σουηδβεὶ ἰβ ρίνεπ 48 [Ὁ 
τῆς θεδβὲ πηεϊῃμοὰ οἵ οατεγίηρ ἰξ οη ; ἀπά τῆυβ ἴῃς ρῆγαβε ἀπὸ πέρυσι (2 (οτ. νἱϊ!. το, 
ἰχ. 2), ἴπ ψῃΪΟΝ 80 πιυςοῇ ἀ ἤσουν 85 θεεη ουπά, τεςείνεβ δάεαυδίε εχρίδπαδιίοη. 
Ὑῆς Οοεπεδίδηβ ψουἹά ἐγυν θὲ βαϊά ἰπ Νονειηδεῖ, 55, ἴο ἢᾶνα “ πηδᾶάς ἃ Ὀερίπηΐηρ 

8 γεᾶδσ ἅξο, ἀπά ὅ8:. Ραυΐ᾽ 8 θοδβὶ ἴο (Ὡς Μαςεάδοηπίαη (ἢ γἰϑιίδηβϑ (μδὶ Αομαῖα μὰ ὕεεπ 

“ργεραγεὰ ἴοσ ἃ γεᾶσ ρᾶδιὶ ᾽᾿ ννὰβ αυϊΐα ᾿υ8εΏ 20 ]6 (5εε ποῖς ἐπ ἰοἊ.). 

3 Κοηπεάν, ἴσο. εἰέ., Ὁ. 96. 
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ἰδ Ὧ]8. πεδιεἢ ἰβ ποῖ νεγὺ γοῦδαδβί (οὐ 2 ον. ἱ. 8, 9, ἀπά χί!. 7). ΤΒε 
ϑεςοοηά Ερίϑβεῖε ἴο ἴῃε (Οογιπιμίδηβ 18 ποῖ ἃ ἔογπιδὶ ἐγεδίίβε Π8Ὸ 
ἴδε Ερίβεις ἴο ἴῃς Ἐοπιδῃβ; ἰξ 8 ἃ ρεγϑοῃδὶ ἰεϊζίζεγ, ἀπά ἴῃ βιυςῇ 

Ἰεϊίεγβ ψε ἤᾶνε 20 γεᾶβοῃ ἴο ἐχρεοΐ εἰζπεγ βυϑβϑίεπιδίις ἀγγϑδησεπιεηΐς 
οὗ τορίςβ8 ογ ρεάδπεοδ!ν ἀπίΐογπιὶ γεδϊπιεηῖ. 

5. ΤΗΐβ σοηβίἀεγαίίοη Πεῖρβ 8, ἴοο, ἴο ἀΐδροβε οὗ πε αἰ ἤσουν 
τῆαξ ἴδε [481 ἔοαγ σμαρίεγβ σοπίεπηρίαϊε ἃ Ορεηΐϊν γε ρα! ]Που15 πλϊ ποῦ 

δὲ Οογίπι, ἔδε εχίβίεηςς οὗ ψῆϊοῇ ἰβ ποῖ επηρμαβίβεά ἰπ ἴῃς Βγβὶ 
πἰπε ομαρίεγβ. [1 88 επεγεῖν παΐωγαὶ ἐδαῖ Τίξαβ᾽ γερογὶ Ὀείηνσ 

οὗ ἃ πιίχεά οσπαγαοῖεογ, ραγιὶν σοοά απά ραγίὶν δδά, 81. Ῥαυ} 5 ἰεξζεγ 

ὈῬαβεά ὑροη ἰζ βῃοιϊά βῆονν ἴγασεβ δῖ οποα οὗ ἢί8 σγαζιῆσαϊίοη δπά 

οἵ 8 σγίεί, Απά, ἱπάεεά, σἤδρ5. ἱ.-ἰχ. αγὲ ποῖ ψίτποαΐ ἱπάϊσαξίοηϑ ἴῃδῖ 
δἰ δυὐζῃογί" 8 ποῖ σῃεεγίαν δοσερίεα ὈΥ αἰΐ ἴῃς Οονγϊηϊῃίδῃ 
ΟΠ γίβείαπβ. Ηἰβ ἀεΐεηςε δραίηβὲ ἴῃ σπαᾶῦρε οὗ βοκίεπεββ (ἰ. 15-17) 
βῆονβ [παῖ ἴῆε σῆαγρε δά δθη πιδάς ; ἴῃς πιεητίοη οἵ οἱ πλείονες ἴῃ 
11. 6 (οὐ ἱν. 15) βῇονβ παῖ ἃ πιπογίν ἀϊά ηοΐ εαγε!ν σοπουγ ἴῃ 

ἴδε βεηΐεηςε ψῃϊοἢ ᾿ψ)88 ἰπϑῇῖοϊεά, ΑἸ Πουρσῇ, ἃ8 ἃ πιδέζεγ οὗ ἔδοϊ, δ} 

Βαά δοαυϊεβορά ἴῃ δίβ νίενν δας ἔπῈ ΟΠυγοῦ βδῃοι]ά ἴακα σορηίΐίβαηςσε 

οὗ δε πιογαὶ βοδηάδαὶ σψῃϊοῦ παά οσσυγγεά; 1 ἢς πιογὲ (ἤδη Ὠἰηΐβ 
ἰῃ 11. 17 τῃδξ οἱ πολλοί παῖε πιεγοπαπάϊβε οὗ ἴῃς ψογὰ οὗ Οοά, 

δηά δἰ8 γεπιαγὶ ἰοβεβ ροϊηΐ ἰὅ ἤοπο βυςἢ ψόγε ἴο ὃς οιηά «δὲ Οογίηξῃ ; 

τῇδέ τινες, ““ ΒΟΠΊ6 ρΕγΓΒΟΏΒ," πα Κα α86 οὗ σοπηπχεηάδίογυ ἰεϊίεγβ ({}. 1) 
8 Ὀγουρῃξ ἃρ ἴο {πεῖν ἀϊβραγαρεπιεηξ ; πε οσοπηραγίβοη Ὀεΐνεεη πα 
πιϊηἰβίγίεβ οὗ τῇς ΟΙά απάὰ Νὲνν Οονεηδηίβ ἰπ ἰἰ. 6 ἢ. 15. ἱπάϊγεσ ν 

αἰπχεά δ τῆς Δυάαίδίησ ραγίν (χί. 22, 23) ; 80, ἴοο, ἰῇοβε ψῇῆο Ὀοαβῖ 
ἐν προσώπῳ καὶ οὐ καρδίᾳ (ν. 12) ἄγε δ Οοτγίηςπίαη ορροπεηίβ ; απά, 
ἰαβϑίϊν, (πὲ ἴογοε οὗ ἔῆε δηξζῃεβεβ ἴῃ νί. 8-10 ἀερεπάβ οὐ {πε ἔδοεϊ 

παῖ σογγεβροπαϊηρ δβιαϊζεπιεηΐβ ἴο 8 ἀἰϊβογεάϊε ψεγε Ῥείησ πιδάς 

αἱ Οογίηϊῃ. Τῆς βἰζιυδίίοη τνδ8 5 ΠΊρΡΙν ἘΠ8. Τῆς ΟΠυΓοἢ 48 ἃ ψῃοῖς 
(απά, ἱπάεεά, υπαηπἰπιοιβῖν, οὐ. νἱ!. 15, 16) ῃαά ἴδίθη {πε δοϊίοῃ 

Ὡς ἀεβίγεά ἴῃ τῆς οα8ὲ οἵ ἔῆε οδεηάογ; ὈυΕ τῆογε γαπιαίηθά ἃ 

ταγρυϊεηΐ πηϊπογίεν ψῇο γαϑβϑίβιεα ἢ 8 δυϊπογίν ἰη οἵπεγ πχαϊΐεγσβ. Τῇα 
εν] οὗ υὑπομαβεϊςν ἀοεβ ποῖ ἤεγε Ὡξεά βρεοίαὶ σοηϑβίἀδγαϊίοη ; ἰξ 88 
αἰισαγς ρτεβεηΐ δὲ Οοσγίηϊζῃ. 

6. [τ (8 τίπτε ἴο δόσε πε ραββασεβ ὑροὴ ψῇῃϊοῇ ἀείεηάεγβ οὗ [πὰ 
θεοῦ ἔμπας σμαρβ. χ.-χ ἢ. σοπβείζαϊε ἃ ραγί οἵ ἴδε Ραίηξα! [,εεῖεγ 
τηδίηἱϊν ἀδρεηά. ΤὍΤῆε ολ8ε ἰβ Ῥεβῖ ρυΐ ὃν Ὦγ. Κεπηπεάν,3 ψῇο ργοάυςεβ 

11 ᾿άπηοῖ τπίηκ ταὶ τ. Κεπηεάγ᾽ 5 νίενν (οο. οἰξ., Ρ. 102) {πᾶὶ ἔπε “" πηϊηοτγίτν ᾿ 
δεγε ἱπάϊςαϊθα ννεσε ουἱ-δηά-ουϊ δυρρογίειβ οὗ ϑ8ι. Ῥϑὺὰὶ! ψῆο νγεῖα δηχίουβϑ ἴὸ βὸ 
Διῖπεσ ἄνθη ἴπδη πα, νν}}] ςοπηπηλεηὰ [861 ἴο πιδὴν τηΐϊηά8. 

31,ος. εἷ,, Ρ. 81 ἔ. 
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τῆγεθ ραῖγβ οὗ ραγδι!εἶἰβ Ὀεΐψεεη ἴῃς βΚγβέ πἰπε δηά {πε ἰαϑὲ ἴουγ 
ςἤαρίεγβ οὗ {πε Ερίδβε]ϊε. (α) [π χιΐ. 10 τῆς Αροβέῖε ψγοῖε διὰ τοῦτο 
ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι ; ἀηά ἴο {ἢ ]8 ἰξ 8 
5814 ται ἰΪ. 8, καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω, τεΐεΓϑ. 
Βαΐ {Π|8 γτεΐεγεησε 18 ΌΥ πο πιθδῃβ ἱπονίζαδϊε ; ἰξ ἰ8 φυϊξα 858 ἡδίωγαδὶ 

ἴο βαρροβε παῖ {πε εἴδεσι οὗ ἴῃε Ῥαίηξα! [μετῖεγ (νι ςἢ 1 ἕδκα ἕο θὲ 
1 Οονὶπέμαη5) μανίης Ὀδδη 50 βαϊυΐαγυ, 848 8 ἰηἀϊσαίεά ἱπ ἰΐ. 8, ἐῃε 

Αροϑβεῖε νψουἹά ασαίῃ ἴγν {πε εἴδξεοΐ οὗ ἃ τυΊγϊτζεη τῆγεδί οὗ βενεγε ἀδαϊίησ. 
(δ) [πὶ χίϊ!. 2 ψὲ πᾶνε προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ 
ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ 

πάλιν οὐ φείσομαι, (ο νῃϊοῆ ἱ. 28 σογγεβροηάβ ψῈ}} [ἢ τὰ βίρροβε [ἰ 

ντιξίεη αἵ ἃ ἰδῖεγ ἀδίε, υἱξ., φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 

Οη πε οἵδπεγ Ὠαπά, ἰξ ἰβ ρίαίπ ταὶ ἴῃ ἰεχίβϑ πῆδὺ Ὀὲ ἰδδη ᾧρ Ὁγ 
δηοίῃογ Βαπάϊε; ἀπά νὰ πᾶν ὑπάογβίδηα {Πεὶγ βεάύεπος ἴο ὃὲ ἐδεδῖξ 

τῃε Αροβέϊες πανίης 88ἰά δὲ ἱ. 28 παῖ με παά ποῖ οογηῆς ἴο Οογίπιῃ 

Ὀεΐογε 48 πε ψιὶβῃεά ἴο βραγε {πεπὶ, ἢῈ ἊἼσρί δίπβ δὲ χιϊὶ. 2 νυϊτῇ ρἱαίη 
ϑἴεγῃποϑβ παῖ σποη πα ἀοθ8 σοπὴς ἢ Ψ|} ποέ βραγε. Τἤεγε ἰβ8 

ποϊῃίης φαϊπεά ἴῃ ᾿υοϊάϊεν ογ ἰπ ἔογος Ὁ. ἴπε Ὠγροϊμεβὶβ τπαΐ χίὶ. 2 

γεργεβεηΐβ (ες δαγίϊεγ βιδίεπιεπί απ ἱ. 23 {πε ἰαῖεγ. () Αψαίη, ἰῇ χ. 6, 
5:1. Ῥϑυϊ] βαγ8 οὗ Ὠἰπηβ861: ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, 
ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή, ΜὮ|Ε δὲ ἰΐ. 9 ἢς τγίζεβ, εἰς τοῦτο γὰρ καὶ 
ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. Ηδετε ἰΐ ἰ5 
ποῖ ἴο θὲ ψαϊπβαίά παῖ δῇ Ἂχ! ]δηξ βεῆβε ἘπΊογρεβ ἔγοπι σοιηίίης 

χ. 6 ἴο δὲ ρῥγίογ ἴο ἰΐΪ. 9, σῇ βεεπηβ, ἤθη ἰδίεη ἰπ σοπποχίοη ὙΠ ἢ 

νἱ!. 15, 16, ἴο βρεδᾷκ οὗ υπδηϊπηουβ οδεάΐϊεησε οα πε ραγὲ οὗ πε 

ΟΠ γί βείαπβ δὲ Οογίπεῃ. Βαῖ {πε σπαγδοίεγ οὗ {π|8 οὐεάϊεησε ἢδ8 
Ὅδοη ἰηαϊοαίεά αὔονε ἱπ ὃ 4. 80 ἴδγ 88 ἴπε βρεοϊῆο Ἵαβὲ 88 ἴο 

σῆϊοῃ 5.1. Ιδὰ] παὰ τυυϊζέεη τῆς Ῥαίηξζα! [,εἰζοεγ τγᾶβ σοποογησά, ἴῃς 

“οροάϊεπος᾽᾿ δαά θεεη τῆδέ οἵἉ “ 411; Ὀαϊ ἴδεγε γεπιδαϊπεά ἃ ἔδοϊίοη 

ὙΠ ἢ 88 ἀϊβοθεάϊεπί αἱ Ππεαγί, ἀπά ἀπι] {Πὰν ποιά ἤανε γίεϊάεά 
ἴο Ὠίβ δυϊδμογν ἰδ οσουἹά ποῖ Ὀε βαίά ἐμαῖς ἐπεὶγ “ορεάϊδησς᾿ Μὰ 8 
“{{181|1ε4.. Α8 ἴτο ἔπεϑβε ἔῆγες ραὶγβ οὗ ραγδ εἶ ραβϑβαζεβ, [Π π, ἰξ 8 ποῖ 

τῆε οαδβςε [ῃδξ ἃ βαιἰϑἔδοΐογυ ἜχρίαπαίἝἊοπ σδη δὲ ργον! ἀδὰ οἠἱγ ὈΥ ἴδε εἐχ- 

Ρεάϊεπε οὗ γεςσορηϊδίηξ σἤαρΒ. χ.-Χἰ. 48 Ὀγίογ ἴο σῆδρβ. ἰ.-ἰχ. ; ουἡ ἴῃε 
ςοπέγαγυ, πεῪ γίεϊά ἃ σοηβίβίεης βεῆβε ἤδη ἔπε Ερίβεϊε ἰβ ἱπέενγ- 
Ρτεΐεά 48 ἃ σοπίίπυουβ ψῃοϊε. Α γεπιδγκαῦ!ε σοπιπηεπίαγυ ὕροη ἐπε 
ἄδησεν οἵ γεϊγίῃς ἴοο πιυσῇ οη σοϊποίάδησεβ οὗ ἰδησίασε οὗ {Π|8 βογῖ 

ἰ8 αἴογάεά ὈΥ πε ἕδαοϊ παΐ Ἐσχϑοῖν δῇ ορροβίξε ἱπέεγεηςε ἴο [μδῖ 

ψἱ ἢ τηϊσἢ ψὰ πᾶνε Ὀεεη ἀδαϊϊης ἢδ8 Ὀεεη ἄγανγῃ Ὁ δποίπον ογίτίις, 
Ὀγεβοῆεσ. ΤὨΪΒ τγίξεγ, πὸ ϑομηχίθ 6] ἀπά ΟἸεηεη δηὰ Κεπηεάν, 

τεζατὰβ σῇδρΒ. Χ.- ΧΙ. 48 ἀϊβείπος ἔγοπι σΠᾶρΒ. ἰ.-ἰχ. ; θα Πα ἰδ ἰεὰ ἔγοπι 
ἰπΐεγηδί ενϊάδποα, 48 ἰΐ ἀρρεαγβ ἴο Πίπ), ἴο οομηῖ τῆς Νίης Οἤαρίεγβ 
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88 ἐαγίϊεγ ἴῃ ἀαῖε τῆδη της Βουγ' ΔΆ ἱπίεγπαὶ ενίάεηςς ἰεδάβ 
οοπιρεΐεδης βοῃοίαγβ ἴο βυσῇ επίίγεϊν ἀϊνεγβεηΐ σοποϊιδίοηβ, ἰδ 8 ἃ 
πϑΐυγαὶ ἰπέεγεησς {παΐ {πε ἀγσυπηεηῖβ οα ΜηΗϊοῃ {παὺ γεῖν ἀο ποῖ 
διηουπί ἴο ἀεπιοηδβιίγβίίοη. 

7. 1Ὸ|18 ἔυγίπεν ἴο ΡῈ Ὀογηα ἴῃ πιὶπὰ τῆδε τῆς [Πδογν ψΠισἢ γεραγάβ 

σἤδρΡΒ. ἰ.-ἰχ. ἀπά σῇδρβ. χ.- σ ϊ. ἃ8 ραγίβ οἵ ἀϊβείηςξ Ἰεϊίεγβ ψῃϊσἢ ἢανα 

Ὅερη οἰπεά τοσεῖπογ ὈῪ πγίδίακε ἀερεπάβ οἡ ἐπε σοπούγγεηςε οὗ βενεγαὶ 
ἱπηργοῦδῦῖε πγροΐπεβεβ. με πανὲ ἴο βιρροβε ποῖ οὐἡἱῃ [δὲ σῃ8ρ5. 1.-ἰχ. 

ΔΓΕ ἃ ἔγαστηεηΐ οὗ ἃ ἰοηρογ ἰεϊζεγ ψῃϊσἢ Πδ8 ἰοβὲ [8 σοποϊυάίηρ ραρεβ, 
δηά τπδΐ σΠΆρΒ. χ.- Χ ΐ. ἀγὲ ἃ ἔγαστηεηΐ οὗ ἃ ἰοηρεγ εἴζογ τ σῇ Π88 ἰοβὲ 

[18 ορεηίης ραξεβ, θυῖ τῇδέ ἴῃ εβοῇ οδβε (ες πιυτ]αξίοη παρρεηεά ἴο 

ςοπλα δὲ ἃ ροίπε ψῆεγε ἃ παὲνν βεπΐεποα θεϑδη ἃ πεῖν ρᾶᾷᾶφε. ΤῇῊΪβ ἰβ ἃ 

πηοβὲ ὑη||κεὶν της ἴο πάρρεῆ. Τα δὴν Ὀοοΐζ ογ πιαπιϑβογίρε δὲ 

ταηάοηι) ἀπά σουπὲ [πε πυπιρεγ οὗ ρίασεβ ψῆσεγε τῆς εαγίης αὐγαν οὗ 
Ρδξεβ ἀοεβ ποῖ ἰεᾶανε ἃ οἴδιϑε ἱποοπιρίεῖε. Τῇῆε παπιῦεγ Μ|}} θὲ 8π|41]} 

ἰπάεεά.2 Βυῖ {πε πιεᾶϑυγε οἵ π6 ἱπιργορδῦμ ιν οἵ [8 Παρρεηίΐπ 
πλαδβὲ θὲ ἐτνίος γερεαϊεά Ῥεΐογε ψὰ γεδοῦ (ἢς ἱπιργορδθι ν οὗ 2 Οος. 
ἰ.-ἰχ. απὰ 2 Οογ. χ.- σι. θείης δοίϊ ἵγτασπηεηῖίβ. Εογ πείξμεγ 2 Οοσ. 
ἰχ. 15 πον 2 ον. χ. 1 ἰ8 δὴ ἱποοπιρίεϊε βεπίεησε. [ξ π88 θεεῆ δγραβδά 
ἱπάεεά (βεε δρονε, κὶ 4) τπαΐξ 2 ὅον. χ. 1, αὐτὸς δὲ ἐγὼ... Ροϊηΐβ ἴο 

Βοη]Ὲ ρῥγεσεαΐης ἀγϑυπηεηΐ ψῇἢϊσῃ ἰβ ποῖ ἴο θὲ ἔουηά ἰη 2 Οον. ἰχ. 
Τῆς δγρυπιεηξ ἰδ ἀποοηνϊποίης ; Ὀυϊ ψῆδί ἰβ ἤεγε ἀδαῖΐξ τἱτῃ 15 {πα 
ἱπιργο ΆὈΠΠ Εν ἐπδὲ ἃ ἰεαγίηρς οὗ {πε ΜΙ. βῃουϊ!ά πᾶνε [εἴξ πο ἴγαςε οὐ 
πε σγαπιπιαίὶσαὶ σοπεγεησς οὗ {πε βεπίεησε ψῆῃϊοἢ ἰο]οννεά {πα 
ταυτΠ]αἰίοη. [ἢ ἕαςξ, ἰξ 18 ποῖ ἴοο πηυσῇ ἴο 88. {παὶ ἔῆε ρΡῃεηοπΊιεηα 
οὗ ἴῃς εχί βίης ἀοσυπιοηξ σαπηοΐῖ Ὀς ἐχρίαϊποά 85 γεβυϊίησ ἔγοη) πα 

τηογε υχίδροβίτίοη οὗ ἔνο ἔγαρπιεπίβ οὗ οἵπεν ἰεϊίεγσβ. Κνὲ ἢανε ἴο 

Ροβιυϊαίε, ἰπ δα άϊτίοη, δὴ εἀϊζογ ψῆο ἰγίπιπηεά {Πς γασσεά εὐρεβ δπὰ 

Ὀγουσῆς της επά οὗ σῇδρ. ἰχ. δῃά {πε Ὀεσίπηίηρ οὗ σἤδρ. χ. ἱπίο 
στατητηδίςαὶ βεαύξησς ὈΥ͂ ἐπιεηάδιίοη οὗ ἔπε ἰεχίβ ψῃϊοἢ ἐπε ἔτο 
ἔγασιηεηΐβ ργεβεηϊεά. Απά βεβίάς 411] {πΠ|8 ψὲ ἢανε γεῖ ἴο γεοΐοῃ 

ψτἢ τῆς ἐπηργοῦδΠ γ, ΡῈ ἰξ σγεδξ ογ 8π|8}], ἐπαὶ ἔς ἔνο ἔγασπγεηςβ 
Ὀεϊοησίης ἴο ἀϊβείπος Ἰεϊξεγβ βῃουϊά πᾶνε Ὀεσοπῆε ἰοἰπεά ἰορεῖμογ 
απάσεν πε πηϊβίδκεη ἱπηργεββίοη παῖ πον ψεγα ραγίβ οὗ οὔς Ψψῇοΐε. 

1 δένάίοη μιὰ Κυ κε, [4τι., 189). Κιεηϊεῖ τα κεβ τπῈ βάπὶς νίενν, δπὰ ποῖ ἀβ 

τῆι οἤδρβ. χ.-Χὶϊ!, ἔοστη ἃ ἰεϊζεσ ἰαῖεσ ἰπ ἀδίε ἔβδὴ οἤαρβ. ἰ.-ἰχ. Τῆΐβ ννᾶ8 αἷβὸ 
ϑεπΊ]εσ᾿ 8 νίεν,. 

ΞΑ ροοὰ {Π|υϑἰγδιίοπ ἰ8 αἴοτάεἀ ὃὉγ {πε επὰ οὗ 81. Μαγκ᾽β ἀοβρεῖ. [8 επεγαῖν 
(1πουρῇ ποῖ υαπίνεγβα!!γ) θεϊενεὰ ἐμαὶ ἃ ραρε μ88 θθϑη ἰοβὲ δὲ (δε επά, δπά ἐδδὲ τῆς 

Ῥτεβεηῖ οοποί υβίοῃ [8 ὉῪ ἀποῖβεσ βαπά. Βαϊ οπε οἵ ἔπε βιτοηρεϑὲ ἀγρυπιεπίβ ἔογ ἐΠῖ8 
νίενν 'ἴ8 ἐπδῖ νεσ. 8 18 ἱποοζηρίεῖς, αηὰ τῃδὲ ἴξ ἐπ άβ ἐφοβοῦντο γάρ, ἰ.6., “ ἔοτ {ΠΕ ᾿νε 
αἰταϊά το... ". Ὑποτε ἰ8 ἢο ϑυςοῇ ἱποοιηρ[εἴεπεββ ἃρρᾶσζεπὶ δὲ 2 Ο(οσ. ἰχ. 1:5. 

Ὶ}ςς 
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ὕπαάεν ἔμεβε οἰγουπηβίδησεβ ννὲ ἴα]! Ὀδοκ οὐ ἴδε γίημαᾶ ζαοὶς σϑβε, 
σοῦ ἰα {παὲ ἔῆε ϑεοοπά ΕρίβιΪϊς ἴο ἔπε Οογίητίδηβ ἰβ δῇ 675 
ἑπεργιοη, αηὰ μὰ ργοσεεά τὸ Ὀγίης ἴογιναγά βοπλε οὗ ἴῃς ροβίζίνε 

ἀδία ψῃϊοῇ ροὶπί ἴο ἰἴ8 απ]. 
8. Εἰγβέ, ατιδηϊτίοη βπουϊά Ῥὲ αἀἰγεςϊεά ἴο ῬΆΒΒΑβΕΒ ἴῃ δήάρο; Χ.- 

χἰΐ!. τ ϊσἢ ροὶπε Ὀδοῖς ἴο ραββασεβ ἰῃ σῃαρβ. 1.-ἰχ. (α) [ῃ χί. 15 8ὅ:. 

Ῥδὰὶ νυῖζεβ ἐπαΐῖ πε ἔδλ8βε ἀροβίίεβϑ, σῆοπι ἢε σ8}18 ϑαϊδη᾽ β διάκονοι, 

γε ἰγυίης ἴο ρβᾳ88 ἐπεπιβεῖνεβ ΟἿ 48 διάκονοι δικαιοσύνης, ἱ.6., 88 

ἀπόστολοι Χριστοῦ (νεγ. 13. Νον ἴδετε ἰ8 ποιῃίϊηρς ἰῃ πε σοηίοχί ἴο 
βυσρεβῖ βυσῇ ἃ. ρῆγαβε 88 διάκονοι δικαιοσύνης, ἀηὰ ἰξ ἀοεβ ποῖ, 48 ἃ 

τηδῖίον οὗ ἕδοϊ, οσσυγ ἴῃ δὴν οἵπεγ οἵ 8:1. Ρδυ 8 ἰεϊζεγβ ογ ἰῃ {δα 

Ν.Τ. ουΐδίάς ἐΠ8 Ἐρίβε!ε ογ ἰῃ {πε ΧΧ. Τῆς οας ραββαζε ψῇηϊοῇ 

Ἐχρίαίῃβ 1 ἰ8. 11. 7-11, ψῃεγε πε ΜΙ ηἰβέγν οὗ πε ΟἹά Οονεπαπέ ἰδ 
ἀεοϊαγεά το Ὀε 688 σίογίουβ ἴπδὴ [παῖ οἵ ἴῃε Νενν, δπὰ ψῆογε ἡ 

διακονία τῆς δικαιοσύνης ἰ5 Βεῖ Ονεγ ἀραίηδί ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως. 
ὕηϊ!εββ {πε γεϑδάεγβ οὔ χί. 15 ψεγε ἄναγε Πδὲ 81. Ρδὰΐ υβεά ἔπε ρῆγαβε 

“τῆς πὶ πίβίγγυ οὗ Εἰσῃίθοιβηςβ88 8 ἀδϑογίρείνε οἵ ἴῃς πιϊηϊβέγυ οὗ ἔῃς 
Οοβρεὶ, ἴδε εἰπ|ε διάκονοι δικαιοσύνης ψουὰ ἤανε Πδά πο βρεσία! πιεδῆ- 
ἴῃς ἴον τῃεπ). Τῇμβ ψὰ σοποϊαάε παι με ἀϊδοιυββίοη οὗ {{|. 7-11 ἰ8 
ΡῬγεβυρροβεά Ὀγ ἴδε υ8εὲ οἵ {πε {{π|ὲ ἴῃ χί. 15. (δ) Τῆς οῆαγχε ψῇῃϊοῇ 
Π8 ορροπεηΐβ Ὀγουσῆί αραίηβὲ 51. δὰ] δὲ Οογίπεῃ ἰ8 τῃ 8 ἀεβογίδεά 

ὈΥ Ὠίπι ἰπ χίϊ. 16, ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. ΤἬΕΥ ἢδά 
«δε Πἰπὶ ἃ πανοῦργος, “8 ΟΥΑΙ πιδῃ," ἀπά βυσρεβίεά τπαΐ Ὠΐ8 

ἀεα!πσβ ἰῃ πε πιαίζογ οὗ πιόηεῦ νεγὲ ἔμ]1 οὗ σαΐ]!ε (δόλος). Αἰ ἰἱν. 2 

δε γεΐεγβ ἴο ἴῃς 88ηΊ6 οἤαγρε, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ 

δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Τῇε πιεαηπίηρ οὗ ἴῃε ἰαζζεγ οἴδαβε, 

“ΒδηάπΠηρ ἀεσείςἔΠγ ἴηε ψογὰ οὗ σοά;," ἰβ βχεά Ὀγ τῆς ραγα!!εὶ ἰῃ 

ἰϊ, 17, καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ΜὨϊςἢ δἤον8 ἴπαΐῖ τπεῈ δόλος 

τεραάϊαϊεα Ὀγ ἢϊΐπι τνὰ5 σγοοκεὰ ἀδαιης ἰῃ γεϑαγά ἴο ποηοΥ, “ πιακίης 
ἃ [γῆς " οὗ [πε Οοβρεῖ. (0) Τε ραββαρβϑβϑ ͵υβί οἰξεά ἔγοπι (Πς φαγίεν 
ρΡαγὶ οὗ ἴπε ἰεζζεγ ἤᾶνε οἵπεγ εοῆοεβ ἰῃ ἴῃς ἰαΐεγ ραγί. ἴῃ ἰϊ. 17 
ἴῆοβε Ψῆο πιαῖε πιεγοπαπάϊβε οὗ ἰῆε ψογά οἵ Οοά δὲ Οογίπεῃ ἄγε 

οἱ πολλοὶ, αηά ἢξς 8ρεβῖβ οἵ π8 ορροπεηΐβ ἀσαίῃ 88 πολλοί ἰῃ χί. 18. 
Ηἰβ8 ἀεοϊαγαϊίοη ἰπ ἰϊ. 17 ἰ8 (πδξ πε ργεβςῇαβ ἐξ εἰλικρινείας (οὐ, ἰ. 12), 
Δηά ἰπ ἰν. 2 παῖ ἰἴ ἰ8 τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας ; 80 ἰπ χί. 6 ἢε 8 γ8 

οὗὨ Πἰπι861, ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. Απά, ἰΔδβεῖν, πε 

δϑββενεγαίίοη οὗ ἢΐ8 βίῃςεγί(υ ἰη ἰϊ. 17, κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν, 
ἰ8 γερεδῖεά ἴω χίϊὶ. 19, τῆς οἠἱγν οἵμενγ ρίαος ψπεγε ἰξ οσουγβ ἰῃ ἢΠίβ 

Ἐρίβεῖϊεβυ (ὦ) ἴπ χ. 56 δε βρεαῖϊϊβ οὗ Ὀγίησιησ ὄνεῦν ἰπουσῃέ ἰηίο 
τδριεἰνί ἔν, εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, ἀηά οὗ δίβ τεδάϊπεδ8 ἴο ἀνεῆζε 

811 ἀϊδορδεάίΐεῃος, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. ϑανεη νογβεβ Ὀεΐογε, 

ἰῃ ἰχ, 18, ἢε δά ν7γίτεπ οἵ πε ὑποταγὴ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ 
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εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ; ἀπά ἴπε ἰαησύυᾶσε ἰ8 8υ πῆς ΘΏΕΙΥ δἰ πλ]αγ τὸ 

βυσρεβῖ τπᾶξ χ. 5 ψα8 τ 7γίτεη ψ Π116 τε ρἤγαβεβ οὗ ἰχ. 18 ψεγε 86}}} 
ἴῃ Πίβ πιά. (4) Τῆε σοποϊυάϊης βυπηπηαγν οὗ ἴῃς Ερίδε!ε (χι11. 11) 

ἰβΒ ἱπηρογίαπε (βεε ποέε ἐρ! ἰοο.). ὙὍὉὍῃε εχπογίδιοηβ χαίρετε. .. 
παρακαλεῖσθε ἀ΄Ὲ Βρεςία !}} ν ποϊενογίῃυ, ἔογ πεν Ἐχϑοῖν τεργοάσςοα 
πε ἔνο ἰεδάϊησς τπουσῃῖβ οὗ ἰἴ5 εαγίϊεγ ραγί, Κδγοῖοε.. .. δὲ οονι- 

ονίεά. Ιἴὰ ἰβ ἀϊῆουϊε το υπάεγβίαπά ἢον ἴῃς Ψψογάβ αγὲ ἴο δὲ 

ἐχρίαίπεά οὐ με πυροίμεβὶβ ἐμαὶ {πεν βυπὶ ᾧρ {πε πιεββασε οὗ πε 

Ῥαίηξα! [μετῖογ. ὙΠΟ ἀγὲ επείγεϊν παγπηοηίουβϑ τυὶτῃ σἤαρϑ. ἰ.-ἶχ., 
Ὀυξ ποῖ Παγπιοηίουβ δ 811] ψίτῆ σμαρ58. χ.- σι. “Οοπηΐογε πῃ δ σείοπ "ἢ 
ἰ8 (α8 Ὦγ. ΡΙαπηπιεν ροϊηῖβ οὐἱ ἢ) ἴῃς Κεγποῖε οὗ ἴδε ἢγβε ραγὶ οὗ 

{πε Ερίβεϊα, ““Ὀοδϑβίίησ ἰῇ Ψψεαηεββ" Ῥείη πε πεγηοίε οἵ ἴπε 

βεοοπά ρεαγί. παρακαλεῖσθε ἰΒ Δ ἀρργορτγίαϊε βυτηπλίησ ἂρ οὗ πιυςῇἢ 

τῇδε ἰ8 σοηξαϊπεά ἰπ σΠ4ρ5. ἰ.-ἰχ., Ὀαΐ 18 ἰγγεϊεναηϊς ἃ8 γεραγάβ σῇδρβ. 
χ.-χὶ 2. Απά τἢ8, 48 Ψψε βηά ἴῃ χίϊ, 11 ἃ βυπηπιαγν οἵ 2 Οογίπιῃίδπβ 

88 ἃ ψίἤοϊε, ψὰ σοποϊυαάς τῃδξ ἰξ 8 ἃ βίηρίε ἀοοσιπιεηξ, δηά ἰ8 ποῖ 

τηδάς ᾧρ οὗ ραγίβ οἵ ἔνο ἰεϊζεγβ νος ἤανε Ῥεεη ᾿οἰπεά τοφεῖῃεγ 

ὈΥ πιϊβίακα. 
9. ἴῃ τῆε πεχὲ ρίαςε ἴδε [ἰησαϊδεῖς ράγα ]ε]8 Ὀεϊτνεεη οἤδρδ. ἰ.-ἰχ. 

δῃὰ σἤδρβ. χ.-χἰϊ. αγὲ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ἰπβϑίδηοαβ 80 οἷἶοβε 88 ἴο γεπάδγ ἴἴ 
ἀϊῆσαϊε το Ὀεϊΐϊενε ἐμαῖς ἐπα Ἐρίβεϊε ἰ8 ποῖ δῇ ἐηπῈ ἐπέεργμνι. (α) 

Τῆς ρἤγαβε ἑαυτὸν συνιστάνειν ΟὨΪΥ Οσσύγβ οὔσας ἰη ἔπε Ν.Τ᾿ ουϊϑιάα 

2 Οογίητῃίδηβ, υἱξ., αἰ Οδ]. 11. 18, «πὰ ἔπεγε {πε πγεδηίηρ ἰ8 ααϊῖα 

ἀϊδεγεπε (παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω -- “1 ργονα πΊγ56 1 ἃ γδῃβ- 
στεββογ᾽᾽) ἔγοπι δηγιπίης ἰπ 2 Οογίπιῃίαπβ. Νοῖ οηἱν ἀοεβ πε ρῆγαβε 

οσσαγ ἰη Ὀοϊῃ ραγίβ οὗ τπ|8 Ἐρίβεϊε (ἰϊϊ. 1, ν. 12, χ. 12, 18), Ὀυξ ἱξ 

αἰνναγ8 ἱπιρ [68 ἃ Ὀαά κἱπά οὗ 8βε] -σοπηπιεηάδτίοη, 8 σοηϊγαβίεα ψἱτῃ 

τε βἰπηαγ ρῆγαβε συνιστάνειν ἑαυτὸν (ἵν. 2, νἱ. 4, νἱΐ. 11), ψ σῇ 15 

υδεά {πγουρπουξ ἰῃ ἃ ἔδνουγαῦίε βεῆβε. (ὁ) ὑπόστασις ΟἿ᾽ οσσυγβ 
τνῖος ἴῃ 85:. δαὶ, ἀπά εδοῇ τἰπιε ἰπ πε β8π16 ρῆγαϑε, ἐν τῇ ὑποστάσει 
ταύτῃ [5.6., τῆς καυχήσεως], ψΠΙΠἢ ἰ8 ἔουπά οηςε ἰη {πε εδγιίεν (χ. 4) 
Δηά οπος ἰη ἔπε ἰδΐεγ (χί. 17) ραγὶ οἵ 2 Οογίπιῃίαηβ. (ε) ὅ8:. Ρδαυΐ 
ι.868 ταπεινός οὗἨ ΠἰπΊΒ6 1 ἰῃ νἱΐ. 6 δπά χ. 1; {πε ψογὰ οὐἱγ οσουγβ 
πος αρϑΐίη ἴῃ {πε Ῥαδαυϊίπε ἰεζζεγβ (Βοπι. χί!. 16). (4) νόημα οσουγβ 
ἢνε εἰπιεβ ἰῇ 2 Οογίπεῃίαπβ δηά ἰπ Ῥοΐῇ ραγίβ οὗ τῆς Ερίδβεϊε (ἰΪ. 11], 
ἰϊ. 14, ἵν. 4, χ. 5, χί. 8), ἀπά [8 αἰννανβ υϑεά ἰπ ἃ Ῥαὰ βεηβεὲ. ἴἰη 

ἴδε οηἷν οἵπεγ ρίαςς οἵ ἰξβ οσσυγγεησς ἰῃ ἔπε Ν,Τ. (ΡΠ]Π]. ἱν. 7) 
ἴδεγε ἰβ Ω0 βυσροδβιίίοη ἐπαΐ νοήματα πηυϑὲ Ὀς ῬΡαά. (ε) ἀγρυπνία 

1 Θιηλ 1} 5 Βὲδίο Πἰοέίομανγ, νοΐ. ἱ., Ρ. 657. 
2 Θεγηΐεγ Β66πὶ8 ἴὸ ἢᾶνε πδὰ βοπὶς βυβρίοίοη οἵ 118, ἕογ πε Ἰοἱπβ οὔ σῃδρ. χίϊ!. 

11-13 ἴο {πε ἤτβι ραγί οἵ ἴῆε Ερίβε]ε 'π Πβ βοῆεπὶς οἵ ἀϊββεοίίοῃ. 
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ΟὐσυΓβ ἰῃ Υἱ. 5 δηά χὶ. 27, θαξ πονπεγε εἶβε ἰη {πε ΝΙΤ. (2) προσ- 
ἀναπληροῦν ΟσσυΓβ ἰη ἰχ. 12 ἀπά χί. 9, υῖ πονἤογε εἶδε ἰπ τῇς Ν.Τ. 
(6) ἕτοιμος οσοιυγβ Ὀοζῇ ἰη ἰχ. 5 δά χ. 6, 16; οἠἱν οὔσε δραίῃ ἰῃ 81. 
Ῥαδα! (Τίε. 11. 1). (δ) δυνατεῖν ἰ8 ἑουπά ἴῃ ἰχ. 8 δπά χιίΐ!. 8; Οηἱγ 

οὔσας αϑαΐη ἰη ὅ5:. Ια! (ἔοπι. χίν. 4). () θαρρεῖν οσσιγδ ίῃ ν. 6, 8, 
νὶ!. 16 δηά χ. 1, 2, Ὀᾳαξ ποῖ εἰβεσῆογε ἰὴ 81. αι! [158 ἴγας {παῖ 

ἴῃ χ. Ἱ, 2 ἰξ ἰβ υβεά ἴο ὄχργεβ8 βίεγηῃ σοπῆάδησε ἴῃ ΠἰπΊβ61 (θαρρῶ εἰς 
ὑμᾶς), ἀπά ἰῃ νίϊ. 16 ἴο ἐχργεββ πορεῖμ! σοηῆάεπος ἴῃ ἢὶβ σογγε- 
βροπάεξηϊβ (θαρρῶ ἐν ὑμῖν) ; Ὀᾳαὲ (ἢϊ8 ἄοεβ ποῖ αἰΐζεγ με ἕδος ἐπαΐ ἢς 
ἄοεβ ποῖ ὑ8βὲ ἴδε ψογὰά ἰπ ΔῺΥ β8εῆη8ε ἰπ δὴν οἴπεγ Ερίβιϊα. (7 

πλεονεκτεῖν Οσουγβ ἰῃ ἰϊ. 11, νἱῖ. 2 δηά χί!. 17, 18; οὔἱγ αραΐπ ἴῃ 81. 

Ῥδα! ἰῃ 1 ΤΏΕββ. ἱν. 6. (ἀ) παρακαλεῖν οσοιιγΒ {Πἰγίεεη ἐἰπ1ε68 ἴῃ σΒαρ8. 
1.-ἰχ. δηά ἔουγ εἰΠ168 ἴῃ σἤΔρ58. χ.-χὶ!!. ; παῖ ἰδ, νυ ῖτῃ ἀπαβαδί ἔγεαυεποῦ 

ἰῃ Ὀοίἢ ραγῖβ οἵ τῆς Ερίβιϊε. [{ ἰβ τῆς ψογά αϑεά {πγουσῃουΐξ οὗ {πε 

Αροβεῖε᾽β ἀϊγεοξίοηβ ἴο Τίζαβ (νι!}. 6, 17, ἰχ. 5 δηά χίϊ!. 17). Οὐδεγ 

ψογάβ ἀπά ρῆγαβεβ οοοὺγ ΨΙΠ πηᾶγκεά ἔγεαυεπου ἱπ Ὀοΐῃ ραγίβ οὗ 
τῆε Ερίδβεϊε, βυσῇ 88 ἐν παντί, καυχάομαι, περισσότερος (-ὡς), εἴς. ; 

Ὀυϊ ψΏ1Π6 δυο ρῃεποπιεπα ἴΑ]] ἴῃ ἢ τπῈ σοποϊαδίοη ψνεὲ ἢδνε 

Αἰγεδάν γεδοῃεά, παν ἀγα Παγάϊν βίρηιβοδπέε ἐπουρῇ ἰο δὲ τγεριβίεγεά 

88 Βιρρίγίης ἱπάερεπάεπε αγρυμηεηῖβ. Βαῖΐῖ, οη {δε ψῃοῖε, ἴδε 
Πωσυΐπείς ἑαοῖβ ρονεγίι γ βαρρογὲ ἴδε ἰγαάϊτίοπδὶ νίενν, υἱς., τπαΐ 

{πε ϑεοοηά Ἐρίβεϊε το με Οογίπεῃίδηϑ [8 ἃ βίηρσίε ἀοοιπιεηξ ἀπά οοΐ 

ἃ ραϊοῃνογι οἵ ἔνο οὔ τῆογε ἀεϊδσμεά ρίεσεββ. 
10. 1τ ἰ8 ξυσίπεν ἕο θὲ Ὀογπε ἰῇ πίη {παΐῖ πεϊϊμπεν Μ55. ποῦ 

νεγβίοῃβ ἰεπά δὴν Ἴουπΐεπαποε ἴο ἴδεβε ἀϊβίηιεσγαζίησ τπεογίεβ. 

ΤΠΕΥ 41], ἔγοηι ἔπε εαγίϊεβε εἰπιεβ, ἰγεαῖ ἴῃς Ἐρίβείς 848 ἃ Ψῇοϊε, 48 
Ιγεηξευβ ἐχρ ον ἀοεβ τογε ἤδη οπσα. Ηε αυοίεβ ἰϊ. 15, 16 (Η αν., 

ΙΝ.., χχν !., 8) ἀπά χί!. 7, 9 (Η αν. Ν., (1., 1) δ8 δἰκε οοηξαίηεά ἴῃ τῃε 
δεομπάα αὐ Οογὶπίμίοσ. Νο ἀουδέ ἴδε υπίοη οὗ ἔγαρπιεηΐβ ἰ5 βὰρ- 

Ροβεά ἴο δανε δε ρίδοε ἰοὴς ὈῬείογε Πὶβ {ἰπ|ὲ. Νενεγίμεῖεββ {πε 
αςϊ ἴπας τπεγα ἰβ ῶὸ ἔγαςσε οὗ ἰξ ἰη [Πτεγαΐυγα 8 βίφηϊῆσαπι. “ὉὍῇῆε 

αἰϊτεβιίδείοη οὗ ἰῃε Ν.Τ. εχ ἰβ 80 ναγίε δηά 80 εαγὶν [ῃδί ἃ αἰβρίαςε- 

πιοηΐ οὗ {πἰ8 πιασπίταάα σου Παγαϊγ ἔαὶ! ἰο θεν ἴγασεβ οὗἉ [56 1}. 1 
11. Οπε βεοιίοη οὗ {πε Ερίβεῖε (νὶ. 14-ν|1. 1) Πα8 δε γεσαγάεά 

88 8ῃ ἱπίεγροίατίου ὈῪ πΊδην γίϊεγβ πὸ δοσερί τῆς Ερίβεῖϊε ἰῃ οἵμεῦ 
τεβρεοῖβ 8ἃ8 ἃ Ἴοπιρίεϊες ἀοουπιεηΐξ ἔγοπι ἴῃς Ππαηά οὗ 51. Ραμ]. Απά 
( ἰδ οοὲ ἴο Ρὲ ἀεηίεά τῆδξ {Π|8 βεοϊίοῃ σοπΊεβ ἴῃ αν κνναγαϊν ἴῃ [18 
Ργεβεηΐ ρίασε. [ξ ἰβ πηυσῇ πιογὰ {κα ψῆδέ νὰ ψουἹά εἐχρεςῖ 4 ἔγασ- 

τηεηΐ οὗ τῆε [,ο8ὲ [,εεΐεν (1 Οοτ. ν. 9) ἰο δὲ ἴπδῃ ἃ μεπυίΐπε ραγί οὗ 

τῆς Ερίϑεῖε Ὀεΐογε υ8. Νενεγίμεεββ, ἰ δηλ ποῖ βαιβῆεά τῃδΐ ἃ σαβε 

1 ϑαηάδυ, Επογεὶ. Βιδιίςα, νοὶ. ἱ., Ρ«. 9ο6. 
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Πᾶ8 Ὀδδθη πιδάς οιξι ἴογ ἰΐβ γε)εοϊίοα ; απά 1 ἢδνε σίνεη (ἰη (6 

ποίεβ ἐπὶ ἰοθ.) τῆς γεϑβοῃβ νης βεεπὶ ἴο πιῈὲ ἴο είν τῆς Ῥαυΐπε 
Δυϊπογβῃϊρ οὗ (ἢδ βεοίίοῃ, απὰ ρίδιιβίθν ἴο ἐχρίδίῃ [18 ἰπβογιίίοη δὲ 

{Π15 ραγισυΐαν ροίης. [{ ἰ8 ποῖ ἱπηροββίδ!ε ((πουσῇ ἔογ δε Ὠγροίπεβίβ 
ἔδεγε ἰ8β 20 Ἔχΐεγηδὶ δας πογίεγ) {παΐ ἐῃς βεσξίοη ἰβ ἃ. πηαγρίηδὶ σίοββ 

ψὨϊοἢ Ὧδ8 ογερί ἱπίο τῆς ἴεχί δὲ ἃ νεγγ εαγίν ρεγίοά, ογ ἃ ροβίδβογίριε 

νειεζοη ἴῃ τῆς πηαγρίη Ὁ 81. Ραὰ] ογ ἢἰβ ἀπιαηιεπϑὶβ. Βαυῖ, οη (πα 

ψὨοΐς, 1 Ὀεϊΐενα ἐμαξ ἰξ οὐσῆξ ἴο θὲ γεϊαϊπεά. 



ΟΗΑΡΤῈΡΕ 1ΠΙ. 

ΤῊΞΒ ΗΙΒΤΟΕΥ Β5ΒΤΥΠΓΕῈ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙ5ΤΙ.Ε. 

1. Τῆε οχίεγηδι ἰγδάϊτίοω 45 το (ῆἢς οἰγουϊατίοη ἀπά δυϊπογὶεγ οὗ 

πε ϑεσοηά Ερίβεῖς ἴο ἐμε Οογίπεῃίδηβ ἰβ ἀρυπάδηϊς ἔγοπι {ΠῸ γεαγ 
175 οηναγά. [1 [8 αυοϊεά ΡΥ Ιγεηξοαβ οὗ δα] γτερεδίεαϊν (4.ρ., Η αν., 

{,, 7, “ἀρεγίε Ραυΐυηι ἰῃ βεουπάβ δα Οογίπιῃίοβ αἰχίββε, εἴς.) ; ὈΓῪ 

Αἰδεπαρογαβ οἵ Αἰμεπβ (ἀς γέϑηῦγ. γπογέε, χν .); Ὁγν ὙΠΕορἤ 8. οὗ 

Απείοςῃ (“ὦ Απίοϊ., 1., 12, 11., 14); ὈῪ Τεγευ αι οἵ Οαγίπασε ({ε 
Ῥμαάϊοϊέϊα, 18 εἰ ῥαπεδῖνι); ὈγΥ ΟἸεπηεπὶ οὗ Αἰεχαπάγία (ἐγεααδηῖγ, 
4.0.» ϑίγορι., ἰ1ϊ.. 14, ἰν., 6), τυϊπεββεβ γεργεβεηείησ ΟΠυγοῆαβ σἱά εἰν 

βεραγδίεά ἔγοπι εβοῇ οἴμεγ. Αραίη, τῆς Ερίβεϊε ἰβ ππιεπιοηεα ἰῃ τὰ 
ΜΜυγαϊογίδη Εγαρπιεηῖ; [ἃ ψα8 ἰη Μαγοίοη᾽ ΒΒ ὕδποη, δηὰ ἴπεγε ἰβ 0 
ενίάεπος (παῖ ἰξ ψὰ8 δρβεηΐ ἔγοῃ) δὴν [ἰδὲ οἵ ΝΙΤ. Ὀοοβ οὔ. δῇγ 

ςοΠ]εοιίοη οὗ Ῥαμ]Ὦης ἰεξίεγβ. Βείογε 175 Α.Ὁ. {πε ενίάεπος ἰ8β ποῖ 
οορίουβ, Ὀαξ ἰξ ἰ8 ἀϊδεὶποες. Τα ἰεϊζεγ ἰο Ὠἰοσπείυβ (ν. 12) χυοῖεβ 

οδδρ. νί. 8-10; ἀπά {ῃς εἰάεγβ οἰϊεά Ὁ ἰγεῆβειβ, γῇο γεργεβεηΐ (δΐ 
Ιαῖεβε) ἴῃς σεπεγαϊίοη ργεσεάϊηρς Βίπ), αυοῖε σἤδρ. χὶϊ!. 4 (ἥ αν., Ν., ν.» 
1). Εἰἴμαιν, Ῥοϊγοαγρ (αἀ Ῥηὴϊ., ἴϊ., 4, ἀπά νὶ., 1) φυοΐε8 σδαρ. ἰν. 14 
Δηὰ νἱϊ. 21, [ἢ 8 ργονίάΐης ργοοῦ οὗ ἴπε ὧβε οὗ ἴῃς Ερίβείς Ὀεΐογε 
πε γεαγ 120. Τῇδί ἰΐ βεεπιβ ἴο ἢανε Ῥεδη ἀβεά ὃγ {δε ϑειῃιζεβ ἀπά 
δηά Ορῃίϊεβ ψουἹά ροίηΐξ ἴο ἃ βἰπηῖαν σοποϊβίοη.Ϊ 

110 18 βοτηδυνδὶ γετιδγκδῦϊς ἴπαὲ ἴῃς ἘΡίβι]α 18 ποῖ φυοϊςά ὃν ΟἸεπηεπὶ οὗ Εοπια 

Βεη την το (Ὡς ΟΒυτοῦ δὲ Οογίπεῃ. Ης οἰξεβ (β χῖν!!.} πε Εἰσβὲ Ερίβεϊε, απὰ 

τδε ϑεςοηά, ἱΓ Κποννῃ τὸ Βίπι, ννουά πᾶνε βυρρίεὰ Ὠἰπὶ νὴ] πιᾶτν ἀρροβίϊε ἰαχίβ, 
Ῥοννεσ ν βαρροσγεπρ δὶβ ἀρρεαὶ ἴοσ υπίῖγ. Βυϊ πο βοϊ ἃ δερυπηεπε οδὴ δε δαβεὰ 
οη ΟἸεσπιεηῖ᾽ 8 βίίεπος, εβρεςί δ! ἢν νπεπ ἰϊ [8 τεπχετηρεγεά ἐμὲ με βπου]ὰ Ἰοοῖς ἱπ ναΐπ 
ἴῃ διίβ Ἰεϊῖοσ ἴοσ ἴγᾶοεβ οἵ Οαἰδιίδηβ, Οοἱοββίδπβ, ΡΠ] ρρίδηβ, ἀπά τ δηὰ 2 Τμεββᾶ- 

Ἰοηίδηβ, ἃ8 ννεῖ} δβ οὔ 2 Οογίπιπίαπβ. ὙΠεβε ἰεϊίειβ πᾶ ποῖ πᾶνε Ὅεεπ Κποννῃ ἰπ 

Εοπιε δὲ {πε {ἰπηε ; οσ ΟἸεπιεηξς πᾶν ᾶνε ὕξεη Ῥεδγβοπδιν ὑπαροαυδϊπιεὰ ννἱἢ 
πεπὶ; οὐ ἢῈ πιᾶῪ ποῖ βᾶνα ὅεεῃ ἔδπλ τᾶ ἐπουρῃ ἢ τπεῖτ σοπίεπίβ ἴο αυοῖα 

τοῖα πε. ΑπΥ οὗὨ ἴδβεβε ἐχρίδπδιίίοπβ ἰβ δάδαυδῖες, υυἱῖπουΐϊ γεβοσιπρ ἴο τῇς 
Βυροιμεβίβ (ω. Κεηηεάυ, 2 απά 3 Οογὶμέκίαμς, Ρ. 142 1.) ἐπὶ ΟἹεπιεηὶ ἄοεβ ποῖ 
αυοῖςε ἴδε σαηοηίςα!] 2 Οοτίπιδίαπβ θεοαυβε ἴξ ννᾶ8 ποὶ γεῖ ἰῃ εχίβίεποα 48 ἃ ΨὨοΪε, 

Ῥὰϊ ΟΠΪγ βυγνίνεά ἰπ ἴδε ἔογπι οὗ ἐταστηεπίβ οὗ {πε ρεᾶὶ Αροβίῖε᾽ β οοσγεβροπἄεηςς 

ψ ἢ Οοτίπιῃ. 
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2. Ἐχίογπαὶ ενίάεηος 8, ποννανογ, οὗ {{π||6 ἱπιρογίδπος ἰπ ἐς σαβε 

οὗ 8 ἰεϊζες ψῇῆϊσῇ 80 οἰεαγίν Ῥεῖγανβ [8 δα Πογβῃϊρ 45 2 Οογίητῃίδῃβ 

ἄοεβ. [ξ ἰβ υπηιβία κα ῖγ Ῥαυίης, πα τς ἴοπε δηά οπαγαοίεν οἵ ἰξβ 
τοδοῃίησ, πὸ [688 ἴδῃ ἴῃ ἰξβ βίγ]ε ἀπά νοσαθυΐαγγ. Νὸο Βρίβεϊε ἰεἴβ 
8 866 πιογὲ οἵ ἔπε σψογκίης οὗ {πε Αροβείε᾽ 8 πιίπά, ογ σίνεβ ἃ8 ἃ 
οἰεαγεγ νίενν οὗ Πΐβ ρεγβοηδ εν (5δεε αῦονε, σῃδρ. ἱ., 8 1). [{ 8 ἀϊδβείηο- 

τίνεῖν 4 ἰεέέεν ταῖμογ (ἤδη δὴ ἐῤίσέϊε ; τῆαϊ ἴβ, ἰξ 85 ψγιτδη ἴο πηεεῖ 

Δῃ ΕἸπεγρεπου {Ππαΐ Πδά αγίβεη δἵ Οογίπεῃ, απά τπεγε 18 πὸ ἴγδος παῖ 

{πε ψτγίξεγ νὰ8 σοηβοίουβ (Παΐ ἴὶ ψουά ἴακε ἃ ρεγπηδηδηΐ ρίδος ἰῃ 
[πογαῖυσε. Ηεγείη [ἰεὲβ δὲ οπος ἰξβ σδαγηι δηά ἰΐβ αἰ Πσοαϊν ; δπά 

Βογείη, ἴοο, ἰ8 ἔῃε ἐχρίαπαίίοη οὗ πε δὔῦβεποε οὗ βγβίεπηδίίς ἀπά Ἷοη- 
βἰβέεης δγγαπροηπηεηΐ, βυσῇ 848 πιὶσῃε [αι γν Ὀς ἐχρεοϊεά ἰπ ἃ ἔογγιδὶ 

ἰγεδῖϊβε. [τ γεῆξοϊβ τῆς ναγυίης τηοοάβ οἵ {πε ψυϊΐζεγ; δπά ἐδε 

Ὀγοίθη σοηδίγιοζίοπβ δπά ἔγεασιεηξς ἀπδοοίϊαϊῃα δον ἐπαξ ἰἴ νγα8 

ψυτίεη δὲ ἃ {ἰ{π|6ὲ οὗ πιεηΐδὶ ασίζδίίοη δπαά εχοϊξεηγεηΐ. 
8. νε οουπὲ ἰξ υππεσοββαγυ ἴο ργοάυσε ἤεγε πε ρῥγοοῖβ οὗ πὸ 

Ῥαυϊίπε οἐμαγασῖεγ οὗ ἔπε βίγ]ε δηά ἀϊσξίοη οὗ τῆς Ἐρίβεϊε ΤΠΕΥ 

ΔΓΕ αρραγεηΐ (γουρπουΐξ, ἀπά πε πιαγρίπαὶ γεΐεγεησεβ ἴο με ἔεχέ 
ανε εξ βρεοία!ν ργεραγεά συ] ἢ ἃ νίενν οὗ Ὀγίησίησ οαἵ τῆς ᾿ἰησαϊδεῖς 

ΡΔΓΆΙ6ε18 Ῥεΐννεεη 2 Οογίπεμίδηβ δηά {πε οἵμπογ Ραυϊίηε Ιεἰίεγβ.2 
Απιοησ ἴῃς ψογάβ ρεσα γί ἴῃς Ν.Τ. τὸ (Π18 Ερί 5:16 γε ἔπε ἕο] ονίπας: 

ἀβαρής, ἀγανάκτησις, ἀγνότης, ἀγρυπνία, ἁδρότης, ἄμετρος, ἀνακαλύπτειν, 
ἀνεκδιήγητος, ἀπαρασκεύαστος, ἀπειπεῖν, ἀπόκριμα, ἄρρητος, αὐγάζειν, αὐθαί- 
ρετος, βελίαρ, δίψος, δόλιος, δυσφημία, ἐγκρίνειν, ἐκδαπανᾶσθαι, ἐκδημεῖν, 

ἐκφοβεῖν, ἐλαφρία, ἐντυποῦν, ἐπενδύεσθαι, ἑτεροζυγεῖν, εὐφημία, ἱκανότης, 

καθαίρεσις, κάλυμμα, καπηλεύειν, καταβαρεῖν, κατάκρισις, καταναρκεῖν, 

κατάρτισις, κατοπτρίζεσθαι, μετοχή, μολυσμός, μωμεῖσθαι, νυχθήμερον, 

ὀχύρωμα, παραυτίκα, παραφρονεῖν, πεντάκις, πέρυσι, προαμαρτάνειν, προε- 

νάρχεσθαι, προκαταρτίζειν, προσαναπληροῦν, προσκοπή, πτωχεύειν, σαργάνη, 

σκῆνος, σκόλοψ, στενοχωρεῖσθαι, συγκατάθεσις, συλᾷν, συμπέμπειν, συμφώ- 
νησις, συναποστέλλειν, συνυπουργεῖν, συστατικός, ὑπερέκεινα, ὑπερεκτείνειν, 

ὑπερλίαν, φειδομένως, φωτισμός, ψευδαπόστολος, ψιθυρισμός. 

4. Τῃδί τε Ερίϑε16 ἴα |18 οὗἨ ἰἴβε1 ἢ ἱπέο ἔῆγεε ραγῖβ ἰβ ενίάεηϊ ἴο 

πε πιοβὲ σαϑυδὶ γεδάθγ. (1) Εγοπὶ ἱ. 1 ἴο νί!. 16 {πε ντγίϊογ 15 

1ΤΒοβε ΒΟ ἀξεβίτε ἴὸ βάση ννῆδαι ἢδ8 θεεπ ὑγρεὰ δραϊπβὶ [πες Ῥδυ!πε δυΐδοι- 

Βἢϊρ πῆᾶὺ ὃ6 τείεγτγεὰ ἴο Ὀσ. Κπον]πρ᾽β Ἡέίπδος οὐ ἐλε Εῤίδεϊος, σἤλΡ. ἰϊ., “" Εδςεπε 
Αἰίδοκβ ὕροη ἴῃς Ηδυριρτίεξςε ᾿᾿; 866 Ὄβρεοῖδιν Ρ. 192. Βαϊ ἰϊ ἰβ φυῖῖα ουϊδιάε τῆς 

Ρίδη οὗ ἐ18 σοπιηπιθπίδγυ ἴο ἴᾶκε ποῖΐςς οὗ Ἔνεγυ δχίσγαναρδπος οὗ οτιεἰςίβπη. (566 
4130 νοΐ. ἰΐ., Ρ. 753 δδονα.) 

5 Νοῖς παῖ ἴῃ ἴῃς πιαγρίπαδὶ σείεγσεησθβ ἴπε ΓΧΧ πυπιρεγίπρ οὗ τμε Ῥβαὶπὶβ δπά 
οὗ τε οἵἴπεσς ΟἹ Τ. Ῥοοκβ 888 θεεπ ἐοϊ]οννεὰ ; ἀπά τμδὶ “βεγα οπὶγ ᾿ πιεδῃβ ταὶ τῆς 

ψογὰ 8ο ἀδβιρηδίεά ἀοες ποῖ ὁσοὺγ δραίη ἰπ ἴδε Ν.Τ. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 41 

οὐσουρίεά ψίτἢ (ἢς τγεδεςξίοηβ ψῇῃϊσῃ ἀγὲ βυσρεβίεα ὈΚῪ ἴδε γερογ 

Ὀγουρσῆς Ὀγ Τίτυβ 48 ἴο {πε γεβροῆβε οὗ (ἢε Οογίπιίδη Οπυγοῆ ἴο 
πε ἰη)αποιίοηβ οὗ ἔπε Εἰγϑὲ Ἐρίβεϊς ἰπ τῆς πιαΐϊίεγ οὗ ἔπε ἱποδβίυουβ 

τῆδῃ. ἴπ ἢ 15 βεσζίοη ἔπεγε 5 ἃ ἀἰσγεββίοη οὗ σγεαῖ ἀοςιγίπαὶ ἱπηρογῖ- 
Δῆσε ου {πε Μϊηϊβίγν οὗ ἴῃς Νενν Οονεπαηξ (ϊ. 7-ἴν. 15), [ο!]Ποσνψεά 
ὈΥ βοπῖὲ ργοίουπά {ῃπουφῇΐ8 ἀρουΐ (πε {πὶ αἴζεγ ἀδαζῇ (ἰν. 16-ν. 10) ; 
πὰ ἃ πιποῦ αἰσγεββίοη (νὶ. 14-νιϊ. 1) ἀρουξς τῆς ἀδῆρεγβ οὗ ἱπέεγ- 
τααγτίασε ἢ {πε Ποαίδεη ; θαϊ ἐδε πιαὶπ τορίς οὗ ἴπεβε οπαρέεγ 
8 18 ἐαπίκξιαϊποββ δὲ τῆς εν ἢ ἢδ8 γεοεϊνεά, τννῇηϊοἢ σοπβοίεβ 

Πἰπὶ ἰῃ 8 τηδην ἴγουῦῖε8. Αραίῃ δηά αραΐϊπ ἢε δἰά8 {πεπὶ ὈῈ 80γε 
οἵ δίβ βίποογν δπὰ βἰησίε- ππάεάηεββ. (2) Οπαρίεγβ νἱϊἱ. δηά ἰχ. 
ἄεδὶ νίτῃ ἐπε σο]]εσιίοη ννϊοἢ νναὰ8 θείῃ πιδάς ἴογ τῆς ροοὸῦγ Οἢγίβ8- 

[ΙΔπ8 ἰπ ΔΦυάξεα, 4 βιιῦεςῖ ψῇῃϊοῇ Ππαά Ὀδεη πιασῇ ἰπ Πίβ τῃουσῆξβ 

ἀυγίης {πε ργεσεάίϊηρς γεαγ. (8) Τῆς ἰδϑὲ ἴουγ σμαρίεγβ δγὲ ἔδίβῃ 

ἃρ ΜΠ ἃ νἱπάϊσδζίοη οὗ 8 ἀροβίοϊ!ϊς δυϊπογίςν, ψῃ ἢ τνὰ8 ἢδοδ8- 

ΒΑΓῪ ἴο ρυΐ ἔογναγά ρ᾽αίηγ Ὀεΐογε ἢϊ5 πεχί νἱβϑίϊ το Οογίπεῃ. Τθεγε 
ΨᾺΒ ἃ ΡΑΓΙΥ ἰῃ ἴπαΐ οἷν σδΙ Πρ ἘΠαπΊβοῖνεβ Ὁ {πῆς παπὶς οὗ (ἢ γίβὲ 
(α. 7), νῇο πιδάςε ᾿ἰἰσῆξς οὗ 81. Ρδυ] 8 δροβίοϊίο οἱαίπη8β απὰ ψεγα 

ἐγγίηρς ἴο υπάετγηγίπε δβ αὐϊπογῖγ. Τῆς ΟΠυγοῦ 848 4 ψῃοῖε δά 

δοσυϊεβοεά ἰη 8:1. Ῥαυ} 8 ἀἰγεσξίοηβ σίνεη ἴπ 1 ον. ν. ; Ὀυξ ἃ πιθοῦ 

οἴ πιαϊσοπίεπῖβ ψεγε τγου] βοπε ἃπα σδ]ηγηίοιι8, Δηά πεεάεά τε- 

ΡῬγεβϑβίοῆ. Α ἀείξαϊϊεά αηαϊγβὶβ οὗ ἐῆς ἰεξζζεγ ἰβ βαδ)οϊηεά. 

ΑΝΑΙΥΘΙΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΒ5ΤΙΕ. 

1. Ὑπε᾿ορεάΐεηποε οὗ ἴῃε Οογίηϊῃίδηβ ἴο {πε ἱπβίγυσξίοηβ οὗ πε Εἰγβὲ 
Ερίβεϊε. 

Ἰηπισοδυςίου.--- 

Αἀάτεββ (1. 1, 2). 
(οά᾽ 5 ςοπβϑοϊδιίοηβ δπὰ 18 βυτηρδίῃυ οὗ βογγονν (ἰ. 3-7). 

Ηἰβ τεςεπὶ ρεῦὶ! (ἰ. 8-11). 

Ηἰδβ 5ἰποεσιυ οὗ ρυγροβε--- 
ΤΠΕΥ πιυβὲ δοκπον)εάρςε ἰτ (1. 12-14). 

Ηἰδβ οβδηρε οὗ ρίδη νγᾶ8 ποῖ ἄυε ἴο ἤοκίθπ 658 (Ϊ. 15-22). 

ΤΠε τε] τεάβοη οὗ ἴπε ροβιροπεπιεπὶ οὗ ἢΐβ ν᾽ βἰϊ (1. 23-]. 4). 
Τῆε οἥπεπάες ἢ48 δε βῆ οἰ ΠΕ Ρυπίβηρθὰ (ἰϊ. 5-11). 

Ηε τεὐοίςςβ ἴο πεᾶγ πὲ δῖβ τεργοοῦ 48 Ὀθεῃ ἰογδῖϊν τεςείνεα (1ϊ]. 12- 17). 
ΤΕ Οοείπιδίδπβ ἀγε ἢΐ8 “ ᾿νετίεσ οὗ σοπιπηεηάδιίοη " ({}. τ- 3). 

ΗΙΒ βυςςεβ8, βονψενοεσ, ἰϑ ἄυὰε ἴο αοά (1. 4-6). 

Ῥιρτεββίοη οὐ πε Μίηι βίγυ οὗ τς Νὲνν σονεηδηῖ-- 
[τ ἰβ τοῖς ρἱοτίουβ ἔπδη ἔπαὶ οἵ τῆς ΟἸἹὰ (1. 7- 11). 

11 18 πιοσε ορεῃ (ἰϊ}. 12-18). 

Ηε, δοοοτάϊηρίγ, ἀεἰίνετβ Βα τηεββαρε ρί δἰ πὶν (ἰν. 1:-6). 
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Ηἰδ8 Ὀοάν τνεᾶκποβα ἄοεβ ποὶ δηπὺ] ἴδε εἤδεςίΒ οὐἩ 8 πιϊηἰβίσυ (ἰν. 7-15). 
Ηε ἰδ βυοιαϊπεὰ ὃν ἃ ρἱογίουβ βορε (ἷν. 16-18). 

Ηἰβ εχρεοϊδίίοη οὗ ἃ ρἱοσίδβεά δοάγ πμεζεαίει, δηὰ δἰβ ἀδδβῖγε ἴὸ 
βυγνῖνα ἘΠῚ] τῆς ϑεςοπά Αἄνεηὶ (ν. 1-5). 

Ιπ ΔπΥ οδβε ἴο ὃς νν ἢ ΟἾγίδι ἰ8 Ὀεβὲ (ν. 6-8). 
Ὗνε πιιβὲ γεπιεγαρεσ ἴδε ᾿υάρτηεπὶ ἴο σοπιε (ν. 9, 10). 

Ἧξε τεἰϊϊεγαῖδβ 8 βίποοσι Ὑ οὗὨ ρύγροβα (ν. 11-13)}. 

Τῆε οοπϑιγδίηίπρ ροννεσ οὗ δἰβ πιϊη βέγυ (ν. 14-16). 
Ιπ ΟΒτίβε 811} ἰ8 πεν (ν. 17-10). 

Α8. ΟΒγίβι᾽β διηθαββαάο ἢ6 ὑγᾶυβ ἔπεπὶ ἴοὸ Ὅε τεοοποϊεὰ τὸ αοὰ (ν. 
20-νἹ. 3). 

ΤΒε οοπάϊτοηβ ἀπά Ἵμασγδοιεσίβεῖςβ οὗ δἰβ πιϊηίβιγν (νὶ. 4-10). 

Ηε δβεοιίοπαίεϊν ἀεοίαγεβ Πὶ8 βυτηρδίῃυ δπὰ οἷἰδὶτπηβ τῆς βαῦης ἔτοσῃ ἴπεπὶ (νὶ. 

11-13). 

[Ραγεηιδειίοαὶ νναγπίηρ δραϊπδὶ ἔΔΠΎ Πα δββοοίδιοη ἢ τς Πεδίμεη (νὶ. 
14-ν1|. 1).} 

Ηε οἱαίπιβ ᾿πεὶς βυτηρδίηυ δραίη (νὶϊ. 2-4). 

Ἧε τερεδῖβ δίβ ον ἔδδὶ ἢΐβ γεργοοῦ [88 Ὀδεῃ ἰουδιγ τεοεϊνεὰ (νῖϊ. 5- 12). 

Τίταβ αἴ8ο γε)οϊςεὰ ἰο Ὀτγίπρ βυςῖ εἰἀϊῃρβ (νἱϊ. 13-16). 

ΤὨς ΟοἸ]εοξίοη ον ἔς Ψυάξεαη ΟΠ γίβείδηβ. 

ΤΠε Π|Ρεγα εν οὗ τηε Μαςεάοηϊδη Ομυγομεβ (νι, 1-7). 
Ηε οουπϑεῖδ, [πουρἢ Βα νν}}} ποῖ σοπιπιδηά, ἰἢς ἱπιϊτδιίοη οὗἉ 1: (νἱ]. 8-15). 

ΤΕ πιἰββίοη οὗ Τίτυβ δπὰ δἰβ ἵννο σοπιραπίοῃβ (νὶϊϊ. τ6-24). 
118 Ρυγροβεα, {παὶ ἴῃε οο]]εςείοη ταν Ὅς πηδάε τεδάν (ἰχ. 1- 5). 

1μἰθεταὶ ρσἰνίπρ ἰδ (α) ὈΪεββεά οἵ ἀαοά (ἰχ. 6-11), δηὰ (δ) ο4118 ἔογι ἢ ἰῃς Ὁε58- 
ἰπᾷ8 οὗ {δε τεοὶρίεπὶβ (1χ. 12-15). 

111. Τῆς Νἰπάϊοαξίοη οὗ μίβ Αροβίοϊίς Αυξπογίςψ. 

Ηε επιγεδῖβ ἴπεπὶ ποῖ ἴο ἔογος Ὠἷπὶ ἴο δὲ δὶβ δυϊδοεῖιν (χ. 1-6). 

Ῥεβρίϊε 411 ἀρρεάγδαποαβ ἰΐ ἰβ νεῖ ιν δπὰ ἰ8 Ὀἰνίπεῖν ρίνεπ δἰπὶ (χ. 7-18). 
Ηςε Ῥεξβ ἴδε ἴο Ῥεᾶγ ΨἱὮ ἴδε διδίεπγχεης οἵ Βίβ οἰαἰπγδ δὲ ἰεηρί (χὶ. 1-4). 

Ηε ἰβ 'ἰῃ πὸ νγᾶν ἱπέεσίου ἴο ἷβ δἀνεδσγβαγίεβ (χί. 5-15). 
Η!8 Αροϑβίοϊι:ς ἰδδουγβ ἀπά {τἰδ]8 (χὶ. 1τ6-33). 
Ηἰ 5 νἱβίοη, οὗ ψνϊοἢ δες οουὰ Ὀοαϑβὲ, ἰξ Βε οδοβε (χίϊ. 1-6). 

Η!8 ““τδοόγη ἴῃ τπε β6βἢ ᾽ (χιϊ. 7- το). 

Ταΐβ τεβείπιοαν βου πᾶνε ργοσεεάεά ἔτοτ με Οοτἰ πε βίαηβ (χίϊ, 11-13). 
ὙΠαδῖ πε ἀϊά ποι οἷαὶπι τηδἰπίεπαποα ννᾶ8 ἀἰβἰπιεγεβιεὰ (χίϊ, 1.4-18). 

ΤΒε ρύυτροβε οἵ 1815 “ ρἱογσγίηρ ᾿" 8 μεῖς εἀϊβοκίίοη (χἰϊ. 19-21). 
1 Πε φοπιεβ δραΐπ, Ὦρ νν}}] ποῖ βρᾶγε (χιϊϊ, σ, 2). 

ΟἩ γῖβι ἰβ μἰβ βίσεηρτῃ : [εἰ ἐπεπὶ ες ἴο 1 ἐδαι Ηε ἰβ {πεῖτβ αἷϑο (χί ϊ, 3-1ο). 
Οοποϊαυβίοη--- 

ΕἸΏΔ4] ἐχῃοσίδιοπβ (χε. 11). 
ϑαϊυϊδείοπδ δπὰ θεηεάϊςείοη (χιϊ!. 12, 13). 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΝ. 

ΤΗΒΕ ΤΕΧΤ. 

1. Τῆε υἀποίαϊὶ πιδηυβογίρίβ ψῆοβε γεδάϊησβ γε οἰζεά, ἰῇ 8]]} 

ἰτηρογίδηξς οδβεϑ, ἰῇ τῆς ογίτἰοαὶ ποῖθβ αγὲ ἴῃς ἕο ονίηρ :--- 

δὴ. Οοάεχ ϑἰηαδίεςαβ (8δεσ. ἴν.), πον αἱ 51. Ῥεΐεγβθαγῷ, ρα δ! βηεά 

ἴῃ ἰδοβίπηϊε ἴγρε ΟΥ̓ ἰἴ8 ἀϊδβοονεγεγ, Τιβομεηάογί, ἰπῃ 1862. 

Τῆς βυπροὶ δῆς ἰβ8 υϑεα ἴο ἱπάϊσαξε ἔς σογγεςξίομβ ἱπέγο- 

ἀιυοσεά ὃγ ἃ βεγίρε οὗ [ἢς βενεηςζῇ σεηΐυγυ, δὰ" ἀεποξίησ (δε 
δυϊορσγαρῇ οὗ {πε ογίψίηαὶ βογίρε. 

Α. Οοάεχ Αἰεχαπάγίπυβ (βε. ν.), αἴ {πε Βυιεἰβῇ ΝώρθμΝ: Ρυῦ- 
ἰἰβῃεά ἴῃ ρῬῃοίοσγαρῃϊο ἴδοβίπη]ε Ὁ ϑ8ιγ Ε. Μ. Τῃμοπίρβοη 
(1879); 1 ἰ8 ἀφέεσζινε ἔγοπι οἤδρβ. ἱν. 18 το χίϊ. 7 οἵ ουγ 
Ερίϑεϊε. 

Β. Οοάεχ Ναἰίσαηαβ (8εες. 'ν.), ρα] ἰβμεά ἴῃ ρῃοίορτγαρῆϊς ἔδο- 
δἰπκχίϊς ἰῃ 1889 ἀπάσγ πε σᾶγε οὗ ἔπε Αρραΐε Οοζζα-] ιΖί. 

Ο. Οοάεχ ΒΕρῆγαεπιὶ (βεο. ν.), ἴε Ῥαγίβ ρα! πηρβεβέ, εἀϊξεά ΌΥῪ 
Τιβομεπάογε ἱπ 1848. Τῆς ἰεχὲ οἵ ουν Ερίβεϊε 8 ναπείησς 
ἔτοπὶ οῆδρ. σ. 8 ἴο ἴδε επά. 

Ὁ. Οοάεχ ΟἸαγοπιοηΐδπυβ (88ες. νἱ.), 4 Οτγξεοο-[ δε Μ5. αἱ 
Ῥαγίβ, εὐϊεά ὃν Τίιβοπεηάογεέ ἰπ 1852. Ὦν δηά Ὀς ἀεποίε 

ἴδε τεδαάϊησζβ ἱπεγοάυσεά ὈΥ σογγεοΐογβ οὗ ἴῃς βενεπίῃ δηά 

πἰπτῃ σεηζαγίεβ γεβρεςσείνεῖγν. Τῆς [1 δίῃ ἰεχέ ἰβ γεργεβεηϊθά 

ἘΥ͂ ἀ; [ἰ ἔοϊονγβ ἴῃς ΟἹά [,ατἰπ νεγβίοη στ πιοαϊβοκδείοηβ. 

Ε. σοάεχ ϑαησεγπιδηδηβίβ (βδο. ἰχ.), ἃ Ογεοο. δείη Μ5., πον 
αἱ 85.:. Ρεϊεγβθαγῃ, ἔογπχεγίν Ὀεϊοησίης ἴο πε ΑΡΡεν οὗ 

Θαϊης-Οεγπιαίη- ἀθ8- Ῥγέβιυ [18 ἴεχί 18 ἰαγρεῖν ἀερεπάεηξς 
ρου τῆδῖ οὗ Ὁ. Τῆς [,δείη νεγβίοη, ε (α σογγεσξεά σΟΡΥ 
οὗ ἀ), Βα8 Ῥεεῆ ργίπίεά, θαξ ψυἱτῃ ἱποοπιρίεῖε δοσίγαον, ὈΥ͂ 
Βεϊβῃεὶπι (1885). 

Ε, Οοάεχ Αμυρίεπδβὶβ (8εο. ἰχ.), ἃ Ογεοο- δεΐη Μ85., αἱ Τυὶπίν 
ΟοἸϊεσο, Οατηδτγίάρσο, εαὐϊξεά Ὀγν ϑογίνεηεγ ἰη 1859. [{8 σγεεῖκ 
τεχί ἰ8 δἰπιοβί ἰάεηςίοαὶ ἢ ἐπαξ οὗ Ο,, ἀπά ἰξ ἰβ ἐπδεγεΐογε 

ΝΟΙ, Π]. 3 
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ποΐ οἰξεά βᾶᾳνεὲ ψδεγε ἰξ αἰ βεγβ ἔγοπι τας Μ5. [18 [Δ πίη 
νεγβίοη, ἔ, ργεβεπῖβ πε νυ ραῖε ἰεχὲ τὶ βοπιε τηοάϊῆσα- 

τίοὨ 8. 

Ο. Οοάεχ Βοεγηεγίαπαβ (8βεες. ἰχ.), ἃ Ογεοο-υΔ(η Μ8., αὐ Ὀγαβ- 
ἅδη, εὐϊεά ὃν Μίας[Ππεὶ ἰὰ 1791. Ψνγίτεη Ὁν δὴ [γἰϑῃ 

βογίρα, ἰ πος ἔογπιεά ραγὲ οὗ ἴδε βαπὶὲ νοϊυπιε 88 Οοάεθχ 

Θδηρα!!δηβὶ8 (δ) οὗ {πε Οοβρεῖβ. Τῆς [ματἰπ ἰεχί, σ, ἰβ 
Ῥαβοά οἡ ἔδε Ο.ὕὅ]}.. ἐγβηϑβίδξίοη. 

Η. Οοάεχ Οοἰβ!!ηίαπιιβ (8εες. νἱ.), ἔγασπιεπίβ οὗ ψῇῃϊοῃ βαγνίῖνε 
ἴῃ βανεγδὶ ἰἰργαγίεβ. Οὗ οὐὖγ Ερίδβι]ϊς σπαρ. ἱν. 2-7 [8 αἵ 

58ι. Ῥεϊζεγβθυγω, δηὰ σπαρβ. χ. 18-χὶ. 6 δηά χί. 12-χι}. 2 

δὲ Μουηξῖ Αἴῆοβ. Τῇεβε ἰδιίεγ ἔγασπηεπῖβ ψεγε εἀϊζεα ὈγῪ 
υσδεβηα ἰη 1876; πε γεδάϊησβ οὗ ἔπε ἔογπιεγ ἀγὲ σίνεη 

ΌΥν Τἰβοῃεηάοτί. 

Κ. Οοάεχ Μιοβαμεηβίβ (δες. ἰχ.), εὐἀϊτεά Ὁγν Μαιεὶ ἰη 1782. 

Ι,.. Οοάεχ Απηρεϊίουβ (86ες. ἰχ.), αἱ Εοηπιε, οοἸ]ατεά Ὀγ Τιβοπεπάογε 
δηά οἴπεογβ. 

Μ. Οοάεχ υβεγ (88ες. ἰχ.), δὲ ἔῃε Βγίτἰβῆ Μίαβειπι ; ἰξ ἀεγίνεβ 
18 παπιὲ ἔγοπι ἔπε οοίοιγ οὗ ἔπε ἰπμ. [τ σοηπιαίπβ οὗ ἢ 5 
Ερίϑβεϊε οἤδρβ. ἱ. 1-15 δηά χ. 18-χιϊ. 5. 

Ο. ΤῊίΐβ ἰβ ἃ ἔγασηιεηξ (82:6. νἱ.), δὲ 51. Ῥεϊεγβθυγῷ, σοπίαίπίης 
αἢαρϑ5. ἱ. 20-. 12. 

Ῥ. Οοάεχ Ρογρῃγνγίαπαβ (8δεο. ἰχ.), αὲ 8:. Ῥεΐζεγβραγρ, σοϊ]δξεά 
Υ Τιβομεηάογέ. [85 τεχί ἰβ ἀεβοίεηϊς ἔογ σῃδρ. ἰϊ. 18-16. 

Ε. Οοάεχ Οεγυριοίεγγαίεηβίβ (8εες. υἱ!.), ἃ ρα! ἰπηρβεϑί ἔγασπιεπέ 

ςοπέαϊπίης οἤαρ. χί. 9-19, εαἀϊϊεά ὈΥ ΟοΖΖα ἰῃ 1867, ἀπά 

εἰϊεά Ὀγ Τιβομπεηάογῖ. 

Τῆς τεπάεπον οὗ ἴμεβε Ν55. (ο ἴδ} ἰηΐο σγοιρβ ψ}} ὈῈ ἀρραγεπξ 

ΟἹ ἃ Οσυιγβοσυ ἰπβρεοίίοῃ οὗ με αῤῥαγαέμ5 ογίέϊομδ. Τῆς γεδάϊησβ 
οὗ ὈΕΟ αδγε, 848 ἃ γυΐϊς, “Ννεβίεγη "᾽ ; ψῇῃϊε ΝΒ γεργεβεπί (48 

αϑ08})} 4 Ψείξῃς οὗ δυζμογν παΐξ σαπηοῖ Ὀε τε εοίεά ψίϊδουΐ 

ταυςῖ δεβίϊαιϊίοη. ΤΏ ἰαουπε ἰπ Α απά Ο ργενεηΐῖ {δε δἰθηϊίεβ 

οὗ ἴῃς ““Αἰοχαπάγίδη "ἢ σγοὺρ ΒΑΟΙΡ ἔγοπι θείη 48 ἀρραγεηΐῖ ἤεγε 
88 ἰῃ οἴδεγ Ερίβεϊεβ (οἱ ϑαπάδγ- Ηεδαΐδηιν, Κοριαηϑς, Ὁ. ἰχχὶ). 

1 ΤΏΕ ἐοϊ]ονίηρ ἀποία! δυϊμοτίτεβ ἕο οὺγ Ερίβείε ἅγε 88 γεῖ ἱπεάϊιβά :-- 

8. Αὐ Μουηὶ Αἴδοβ (84ο. νἱϊ!. 3), οοη!δίπβ, ἐμέν αἰέα, οὮΔρ8. ἱ. 1-χί. 23. 

Ψ. Α πἰπιῃ-οεπίυγν Οοάεχ δὶ Μουπὶ Αἴμοβ. [ἱ 8 βαϊά ἴο θεὲ οοπιρίεῖε. 

. Οοάεχ Ραιίγιεπϑβὶβ (δϑες. ν.), δ Εοπις (Ναῖ. Οσ. 2061). [ἰ οοπίδίπβ σβδρε. 
ἶν. γενῖ. 8 ἀπὰ νυἱΐ. 15-χ. 6 οἵ ουν Ερίβεϊε. 

Ὶς 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ἃς 

2. Τῆε πιίπάβουϊε οὐ ουγβίνε πιδπυβογὶρίβ γα νΈΌῪ παυπηεγουβ, 

8ηά οΟηΐγ ἃ ἔενν οἵ βρεσίαὶ ἱπίεγεβ αγὲ οσσδβίοῃδ υ οἰζεάὰ ἱπ {πε 
οὐτσαὶ ἀρραγαῖυβ. 17, πε “αυξθη οὗ συγβίνεβ" (88ες. ἰχ.), ἰβ δ 

Ῥαγίβ ; 837 (βες. χν.) ἰβ {πε ψε]]- πόση 1, εἰσεβίες Οοάεχ -- Εν. 69 ; 
ἃηὰ 78 (82:ς. χὶ.) ἰΒ δὲ ὕρδαία. 

8. γεγείοης. Οἴτδεβε πε [,δτίη οἷα πΠ15 βρεςίαὶ διιεπείΊοη. ὍΤῆε 
νεγβίοῃβ ἃ, 6, ἕ, αὶ ἴανε Ὀδεη ἀδβογίρεά αῦονε. ὅνε ἤᾶνε αἷβο οἵ ἴδε 

ΟΙά [μφεἴπ τῆς ἐγαφπιεπίαγν Οοάεχ γί βίησεπβὶβ (τ) οὗ τῆς βίχιῃ (9) 

σεηΐυγγ, Τοοηϊαίηίης οὗ οαν Ερίβεῖες σἤαρβ. ἱ. 1-ἰ1. 10, 1. 17-νῸ 1, 
νἱ!. 10-νὴϊϊ. 12, ἰχ, 10-χὶ. 21, χίϊ, 14-21, χιϊ!, 2-106. Τῇε βυπιθοὶ πὶ 
τηλγ8 {πε γεδάϊησβ ἔοαπά ἰπ ἐπῆε δῤεομίιι, ψῃϊσῃ τεργεβεηῖβ πῈ 

τεχῖ οἵ ἴηε ϑραηίαγαά Ῥγίβο" ]αη. Τῆς Ναϊσαῖε (ν9) οὗ {πε Ῥαυϊίπε 
Ερίβεϊεβϑ αἰδεγβ Ὀυΐ Π|||6 ἔγοηι {πε ργϑ- Ηἰεγοηγηίαδη [,δείη. 

ἴῃ ϑυγίδαεο ψὰ ἤδανε {πε Ῥεβῃϊϊζῖο (84:0. {{|. 2) δηά {πε Ηδγοίοδη 
νεγβίοη (88:6. νἱἹ.). Τῆς πιαγρίῃ οὗ πε ἰδτίεγ οἴξδη ργεβογνεβ Ὀεζζεγ 
γτεδάϊησβ ἤδη δγε ἔουηά ἰη 118 τεχί. 

Οὐ Εγυρίίδη νεγϑίοηβ ψε ἤανε ἔπε Βοπαίγία ογ ἴῃς Νογίῃ (ορείο, 
Δηά {πε ϑαῃίάϊς ογ ϑουίΐῃ Οορίίο, ἐπε ἰαησυασε οὗ ὕρρενς ἘΕργρί. 
ΤΒεβα νεγβίοῃβ ἄγ ἴο θὲ ἀδϊεά ργορδδν δρουῖΐῖ ἴῃς (Ὠἰγά σεηζυγγ. 

1 Πα8 ποῖ σοπὶὸ ψΠΠΙη ἴῃς βοορα οὔ 1ῃϊ8 εὐϊτίοη ἴο εἶξε ἔδε 

Ῥαϊίγίβεϊς δυϊμογίειεβ ἔογ ἴῃς ναγίδηίβ γεοογάβά ; ἕογ ἃ ἔα]} σοπβρεςξιι8 

ἴδε βευάεης πιυβῖ δε γείεγγεά ἴο Τί βεπεηάογλβ Νουνρι Τεςέανισηξμη 
Οτγαεε (8ϑιἢ εαϊξ.), οὐ ψῃϊοἢ πε ἐο]οννίης αῤῥαγαίΐμ5 ογἐομ5 18 Ὀαδβεά. 

4, ἴῃ δοσογάδησε ψίτῃ πε σεπεγαὶ ρίαπ οὗ ἴῃς Ε χροΞξίέογ᾽ 5 Ονθεκ 
Τεκίαγιεπέ ἀπὰς “ γεσείνεά τεχῖ (βεε νοΐ. ἱ., Ρ. 52) ἰ8 ργίηίεά αἵ δε 
δεδά οὗ {πε ρασε; Ὀυξ {πεῸ σοπιηϊεηΐζαγν ἔοϊ]οννβ τῆς γεδάϊησ, ψῃϊσἢ 

Ὧδα8 ἀρρεαγεὰ ἴο ἴπε εαἀϊΐζον ἴο Ὅε, οὐ ἴῃ ψῇῃοῖς, πιοϑὲ Ὀγοῦδοϊὶν 

ογίσίηδι. 
Απιοης ἴπε Ῥαϊγίβεϊις Οοπιπηεπίαγίιεβ οὐ δε Ερίβεϊς ρεγῆαρβ 

δε πιοβὲ ἱπιρογίαπε αγὲ ἴποβε οὗ ΟἨγγβοβίοπι, Απιηργοβίαβῖεγ δηὰ 
Ῥγίπηδϑίιβ. Μοάδσγῃ σοπηπιεηίαγίεβ αἀγὰ γε πυπΊογουβ. ϑίδηϊου 8 

ποῖεβ8 ἃγὰὲ οἴζεη {Πππιλϊηδίίησς δηὰ ρίοΐζαγεβαυς ; ΑἸ ογά ἰβ σαγεΐα! δηὰ 
τποτουσῆ, 48 υὑδιαῖ; «ηὰ δ'αίϊε (ἰπ τῆς 82εακεγ᾽ς Οογιγιθηίαγ}) 
Ργονίάεβ ἃ υδεΐξμ! ἀϊβοιιββίοη οὗ [πε πιδίη ἀυεβείοηβ νῃϊσῃ πε Ερίβεϊε 
βυζρεβῖβ. Οὐ Οεγπιαη σοηγηηεηξαγίεβ ϑοῃπιεάς} 8 (1 τὲ Παπά 
Κονινιεπίαν) ἰβ Ὁ ἴα ἰῆς πιοβὲ Ἴσοπιρίεῖθ. [ἴξτ ἰβ ἃ ὈγΠαπς ἀπά 
Βοῃοίδγιν ρίεσες οἵ ψογῖς, δῃά ἰβ ἱπάϊβρεηβαθίε ἴο πε βίυάθης ψῆο 

ψίβῃεβ ἴο ἤανε ἀείαἰϊεά ἰηϊογπιαϊίοω 848 ἴο ἴδε ναγίουβϑ βοῃθπιεβ Ὁν 
μοῦ 51. Ρδυ 8 Πἰβίογυ ἢδ8 ὈῬεεη γεοοηϑβίγαοίϊεά ἔογ ἴῃε γεαγβ 58-55 
4... ΘοΒηη 6468 σεηεύδὶ νίενν (βες ρ. 19 αὔονε) [Πδῖ οῃΑρ5. χ.-Χἰ !. σοη- 
βιίζαῖε ραγί οὗ ἃ ἰεζίεγ αϊβείπος ἔγοπι ἀπά ἰαΐεν ἴπδπ ομδρβ. ἰ.-ἰχ. ἢ 8 
ῃοῖ σοπηπχεπάεά ἰζβεῖ το (ἢπ ργεβεηΐ εαϊΐον ; Ὀμέ ἰδ ποΐεβ αγὲ ἔα] οὗ 
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Ἰεαγηΐης δπά βυρρεβείνεηεβθ. ϑοδηδάεγπιδηη εὐϊξίοη οὗ ἴῃς Ερίβι1ε8. 

ἴο ἐπε Οογίπιῃίδπβ (10 ϑέγδοι- Ζὄομιεγ᾽ β Κονεριεμέαν) Ὧδ8 αἰδὸ Ῥεεπῃ 
ἴουπά δεῖμα! αἴ βοπιε ροϊηΐβ. Βεηρεῖ β σπορποη πὰ ΕἸε]4᾽8 ἀεϊασπεά 

Νοίες Ὦανε, οὗ σουγβε, θεθη ἀΠ σε πον σοπεα!εά.} 

Ιη τῆϊ8 εὐϊτίοη δε ἱπεεγργεϊδίίοη νοῦ ἢδ5 βεεπηεά οἡ ἴπε ψνῇοϊα 
τῆς Ὀεβὲ δα8 Ῥεξῆ βεῖ ἄοψνῃ, ψίτουΐ (48 ἃ γ16) ἀἰδβουβδίηρ αἵ Ἰεησίῃ 
ἴδε γίναὶ πθογίεβι [ἰ πνουἹά ἤανε Ὀξεη δϑβὺ ἴο σγονά πε ποΐεβ 
ἢ τεΐεγεποοβ το οἵπεῦ εαϊζοτ ; Ὀμὲ [ Ὠδ8 βεοπηοὰ Ὀεῖίζεῦ ἴο 

δοοποπηίδα ϑρ8ος ἰῃ {ἢ18 ἀϊγεοιίοη, δηά 8ο ἴο ἢπά γοοπὶ ἴογ ἃ ἰαγβεγ 

πυρεν οὗ γεξεγεηςαβ ἴο ὅ.. βϑα  β οἔδμενγ ψγίτησβ. 

δεῤέενιδεν, 1900. 

18ες αἷδο Ργοῖ, Εἰπάϊαγ᾽βΒ δοοουπὶ οἵ τῆς Οοτηπιεηίδείεβ οα 1 Οοσίπιίδηε. 
νοΐ. ἰΐ., Ρ. 752 δῦονε). 



ΠΑΥΛΔΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΈΡΑ. 

1 τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ,: " διὰ " θελήματος " Θεοῦ, " Άοπι. ἐν. 

καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, τῇ " ἐκκλησίᾳ τοῦ " Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, 
ἘρΒὮ. ἱ. τ; Οοἱ. ἱ. τ; 2 Τίσω. ἰ. σ. 

; 
ΜῈ 
ψἱ. 5; 

Ὁ Αςίδ χχ. 28; : Οοσ. ἱ. 2; τ Τῆς. ἰΐ. 14, οἷς. 

ΤΑΡΕΟΘΚΙ, δπὰ ταοβὲ νβ58. βᾶνε ᾿[ησ. Χρ.; δεῖϊες Χριστον Ἴησον ΨἹ}  ΒΜΡ 17. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Ί. ΑΡΡΒΕΒΒ, νν. 1, 2.--Τῆε 
υ50.8] ἔογπι οὗ δἀ άγεββ αἱ {πε Ὀερίπηϊηρ οὗ 
ἃ ἀτεεῖκ Ἰεϊξες ννὰᾶβ Α. Β. χαίρειν (δες 
Αοἵβ χχίϊ, 26); δπά {πὶβ ἰβ δάοριεὰ ὈῪ 
8:. [4π|ὲ8 ἐπ 818 Ερίβι!ς {{48. ἷ. 1), δηά [8 
Το] οννεά, ἀπιοπρ οἴπες Οἢτιβείδη υυτί τεσ, 
ὃν Ιβπδῖῖμβ ἰπ ΗΪ8 ἰείϊετβ (πλεῖστα χαίρειν 
ἰδ δβ ογάϊπαγυ ἔογῃγ δ). 85:1. Ῥδυϊ, οτί ξίπαδὶ 
ΠΗ ὑμος πε ἰπὶ 811 εἶδε; σεις ουῖ ἃ ἔοτγτῃ ἔος 
Βίτγϑε!. Ηε τερίδοεβ χαίρειν Ὁ ες 
καὶ εἰρήνη (1 ΤὨὮε58.), ψῃϊοἢ ἰπ ἰητρῷ 
αυσπεὶ ἰετίεσβ ἰ8 ἐχρτεββεά πιοσε ἔμ Ϊγ, δ8 
Βετε, χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
ἡμῶν καὶ Κυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. (1π1 
δηὰ 2 Τίπι. ἢε δά β ἔλεος) Τῆς βἰπιρὶς 

εαἰἴίηρ οὗἨ ἁ οτγάϊπαγσυ ἼουγίεβΥ ἰ8 ἴῃυ8 
Πεὰ ἢ ἃ ἄδερ τεϊϊρίουβ τηεαπίηρ. 

Ὁγαεε ἰδ ἴδε Κεγποίε οὗ ἐῆε αοβρεὶ; δπά 
ῥέαεε, (γε τγδάϊτίοηδὶ ἀπά θεδυτίι! βαϊ υἱδ- 
τίου οὔτδε Εδϑβί, ου Ὁ γίβείδη 1108 βίρηϊῆεβ 
ποῖ ΕἌΓΠΙΥ ρεᾶςα πηεγεῖγ, θὰϊ τῆς ρεδος οὗ 
Ὁοά (ΡΒ]}. ἵν. 7). Τῆς ἤτβε ἰπβίδηςς οὗ 
ἴδε Τοοπιδιπδιίίοη οὗ χάρις ΙΝ εἰρήνη 15 
ποίενοσίῃυ, υἱΣ., ἘΠΕΥ ἅτε σουρὶεὰ πὶ πε 
Ῥυεβον Βεπεάϊοτίοπη δὲ Νυπι. νἱ. 24.--- 
ἀπόστολος Χρ. 'Ἰη.: 8:1. Ραυ]᾽8 Ἰεϊζειβ δγὲ 
411 9επηϊ-οὔδοϊα!, ἐχοαρὶ ρεγῆαρβ ἴπδὶ ἴὸ 
ῬΒιδπιοη ; δπὰ τυ ΤΠῈῪ υδυδιὶν Ὀερίη 
νι ἴῃς ἀββεγίίοη οὗ ᾿ἷ8 δροβίοϊὶς οἶος. 
ΤΙ ἰὰ νουὰ 6 Ἔβρεοίδ!ν πεσαββαγυ ἴὸ 
ΕἸ ρἤδβίβε ἰπ ἃ ἰείῖογ το (ογίητῃ, νἤετα 
δῖ8. δι ποσίν μαά Ὀδεη ᾳυεβιϊοηθὰ αὐἱτα 
τεςεπεν (χ. τὸ 8..), ἀπὰ νῆεγε ἴπε πᾶπιεδ 

οὗ Αροἱϊοβ δπὰ Ρεῖες μδά ἐογπηεσῖυ ὕεεη 
βεῖ ἱπ ορροϑβίζίοθ ἴο Ὠῖβ (1 Οος. ἱ. 12).-- 
διὰ θελήματος Θεοῦ : δε [8 ἐνεῖ Δηχίουβ 
(8εε τε.) ἰο ἐχρίαἱπ ἐμαὶ ἢΐβ δροβείεβῃὶρ 
ννᾶβ ποῖ δβϑυπηθὰ οὐ ἢΠἰπηβοῖζ; ἰἱξ ἰ5 ἃ »"ἷ5- 
σίοη οπὶ αοά; ἢε 18 ἃ σκεῦος ἐκλογῆς.--- 
καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός: Τἰπιοῖδν πον 
δοξαρίει δε ρίαςε δὲ 51. Ῥδυ}᾿ 5 βίάε νυβίο ἢ 
ΨΔΒ ΠΙΙεὰ Ὁ ϑοβίδεπεβ ἤθη 1 (Ὁ. νγνὰ8 
ντϊεΐεη (1 Οοτ. ἱ. 1). Τιπιοίδγ μαὰ Ὀεεπ 
ἀεβραϊομεά ἰο Μαςεάοπία (Αςῖβ χίχ. 22) 
ἴο ΡῸ οη ἴο Οοτίπεδ (τ Οος. ἰν. 17), δυῖ 
51. δὰ! βδεῖϑ ἴο ᾶνε δὰ ἃ βυβρίοϊοῃ 
ἰᾶας με πιῖρδς θὲ Ῥγενεηϊεὰ ἴτοπι γί νίη 
τδεῖε (1 Οος. χνὶ. το]. Ετοπὶ ἴῃς ἔδοϊβ 
(δδῖ να πον πὰ ἢίπι ἱπ Μδοεάοηία, απὰ 
τμδῖ μεῖς ἰβ πὸ πιεῃτίοη οὗ Βίπι 'π σἤαρ. 
χὶϊ. 16-18, ἴὶ ἰδ Π|κεὶγ ται ἢε ννᾶβ ρῥγε- 
νεηϊεά ἴγοπι τεδομίπρ Οογίπι ὈῪ βοπηα 
οαυβεβ οὗ ψῃϊο ἢ ΜῈ ἅτε ὑπάνδγε.---τῇῷ 
ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ κιτιλ.: (Πς ἰεἰΐετ 18 
ἀάτεββεά ρῥγί πηδγὶϊν ἴο ἴῃς ΟἸγίβιίδη οοπ- 
Βτεραϊίοπ δὲ σογίπιμ, δηὰ βεςοπάδγιν ἴὸ 
ἴπε ΟὨγίβιίδηβ τπσουρμουϊ Αςμαία. [ἰ ἰ8 
1ῆυβ 4 οἰγουϊας ἰεϊίοσ, κὸ τῆδι ἴο τῆς 
ΑαἰἸατίαπβ οσ Ἑρῃεβίδηβ, δὰ 80 δῖ ἴπε επὰ 
ν ἀο ποὶ ἢπά 5α]υϊαϊίοπβ ἴο ἱπάϊνϊ 418, 
8ἃ5 ἰπ τ Οογ. δπὰ ἱπ ἴπε οἵπεγ ᾿εἰίειβ 
αἀάτεβϑθεἀ το ραγίϊουϊαγ σμυτομεβ. ὙΠῈ 
ψΜοτὰβ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ Ξυρρεβὶ (πε 
ἰάθα οὗ ςεἐἐϊεά εϑιὈ}ἰβητηεηι ; ἴῃς ΟΠυτγοῃ 
αἱ Οοτγίπιῃ μδὰ πον Ὁδεη ἔογ βοπια {ἰπ|6 
π᾿ εχίβίεπος. --τ-ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ: ἴδε 
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« Αεἰεἰχ, 13; σὸν τοῖς " ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ" 2. χάρις ὑμῖν 
τος. χνΐ. 

τὶ οδδρ. καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
νἱϊ!. 4, 1χ. 
12; δὴ 
1.1. εἰς. 

ἀ Ρκβ. 
Ιχχαχνίϊ. 

3. Εὐλογητὸς ὁ "Θεὸς καὶ “πατὴρ τοῦ " Κυρίου ἡμῶν "Ἰησοῦ 
“Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν ' οἰκτιρμῶν καὶ " Θεὸς πάσης " παρακλήσεως, 

3} {πὶ 4. ὃ ὃ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ ᾿᾿θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι 
. 5, ἴχ, 5, ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει, διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς 

ε οπι. χν.6; ΕρΡῆ. ἱ. 3; βαρ. χί. 31; : Ῥεῖ. ἱ. 3. 
4; ΡΒ]. 1. «. 2 ΚΒεβς. ἰϊ. 16. 

Ἐοπιδη ρτζονίπος οἵ Αςδαία ἱποϊυδεά τῆς 
ΨΠοΪε οουηίσυ νυν Ποἢ ννα 0411 Οτεεςε (εχ- 
εἰυάϊην Μαοςάοπίδ), ἀπά ἰϊ ἰ8 ἰῃ τ 5 ἴάγρε 
Βεηβ8ε ἴμαι {πε πᾶπιε ἰβ υβεὰ πεζε (οὔ, ἰχ. 
2 Ὀεϊον). 
ες. 2. ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς κ-τ.λ.: τΠϊ8 

ςουρ]ΐης οὗ ἴδε πᾶπιεβ οἵ Οοά ομγ Ἑαίδμεν 
δηὰ ἐλε ᾿ιονά Ἅεσης ΟἈγὶσί δ8 αἴϊκε τῆς 
βουγος οὗ σγαοε ἀπά ῥέεαζε ἰδ τιοβὶ βίρηΐϊ- 
βοαπὶ ἰπ ἰἴ8β Ὀεαγίηρ ὕροῦ 81. Ῥδὺυ] 
ΟὨΠεϊβιοίορυ (ς΄. χίϊὶ. 1.3). 

Ι. Τε Οδεάϊεηοε οὗ ἔπε (οτείη- 
εὐὐδηθ ἴο ἐπε [Ιπδιἰπιοίοηβ οὐ ἴδε 
Εἰγαὶ Ἐρίβεϊς (1. 3---νῖὶ. 16). Τὶβ ἴδ 
δε πιαίπ τορὶς οὗἩ {πε ἤτβι βεςιίοῃ οὗ 1818 
Ἐρίβιϊς. ν. 3-7: ΤΒΑΝΚΒΟΙΝΙΝΟ; ΟΟΡ᾽ 5 
ΟΟΝΒΟΓΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΤῊΞ ΘΥΜΡΑΤΗΥ ΟΥ 
ϑόβκξον. 81. Ραυ] 8 δίς ἰδ ἴο Ὀερίῃ 
διί8 Ἰεϊίειβ ἢ ἂπ ἐχργεβδίοη οὗ {Ππδηκ- 
[αἰπεβ8 ἔογ {πε ΟἩγ ἐτίαπ ῥγοόρτεββ οὗ ἢΐ5 
ςοτγεβροπάεηίβ. Ὑῆε ΟἿΪΥ ἐχοερίϊοπ 
τε ἴηε Ερρ. ἴο Τίτυβ δπὰ ἴο τῇς ἀαἷα- 
τίαπδ {πῃ 1τῆϊ8. οδβε ἣς πδὰ τγεςεϊνεὰ Ὀδὰ 
πεν ἔγοτῃ (δ᾽αδιῖα). [πι Τίπι. ἱ. 12 ἰῃς 
οᾶι8ς οὗ Πῖ8 {ΠΑ π ΚΠ 688 ἰ8 πε ἘΧὨΙ δ᾽ τ οΏ 
οὗ τπε Ὀϊνίπε πιεσον ἴο Πἰπηβεῖζ; δἀπὰ 818 
Ἐρίδβεϊε Ὀερὶπβ νυ ἃ ΠἰΚα Ἰπουρῆς, ἔτοπι 
ννὨΐ ἢ Πε Ρ45868 (νεῖ. 14) ἴο ἢϊβ οοπβάεης 
θε εἴ τπᾶῖ της Οοτὶπεμίδη ΟἸτβεῖδηβ γε 
8111 Ηἷ8 καύχημα. [τ ννᾶ8 Ἔβρεοίδι!ν ἱπὶ- 
Ρογίδης ἐπὶ ἃ ἰεῖίεσ νῖς ἢ ννᾶ8 50 ἰᾶσγρεῖν 
ἴδκεη υρ ννῖτῆ τεῦυκε δπά ννἱτἢ τμε ἀββεῖ- 
τίοη οὗ δὶβ δροβίοϊσδὶ δυϊῃογυ 5δου]ὰ 
ϑερὶη ἢ ἃ πιρεδαρο οὗ βυτηρδίῃγ δπά 
Πορείϊπεβδ (νν. τσ ἢ... 
γε. 3. εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κιτ.λ.: δες: 

ἐς ἐμε αοά απά Βαΐλεν οΓ ομν 1,ογὰ εϑμς 
ΟἈγίδί. Νοῖςε τπαὶ τοῦ Κυρίον [5 ἄερεη- 
ἄεπι οἡ Θεός 45 ννε]] 88 ου πατήρ; οἵ΄. 
Ἐρ": ἱ. 17, ἀπά Ἰοη χχ. 17, εν. 1. 6. 
ΤῊ ΐβ 18 1πε βεαγιεπρ-ροίπε οὗ ἴη6 ΟΠ τι βύδη 
τενεϊδιίου, τηὴᾶς ἴῆε ϑύρτγεπιε ἰ8 “1π6 
Ποάἁ «πὰ Εδιβεγ᾽" οὗ 76βϑὺβ Ομγῖβε; Ης 

ἰδ εὐλογητός (353), (δε Οδήεοι οἵ 

Ηἰ8 ογεαΐυγεβ᾽ δἰεββίηρ. Τῆς νετῦ 18 ποῖ 
ἐχργεββαᾶ, δὰϊ τῆς δηδίοργ οὗ ι Ρεῖ. ἱν. 
1 Ψουϊά ἱπάϊςαιε ἴπΠαὶ ἐστίν ταῖμεν τπᾶπ 
ἔστω 5Πουϊὰ δε υπάετβιοοά. Α ἀοχοίορυ 
͵ἰ8 ποῖ ἃ ῥγαάγεσγ, ὃδυῖ (ο΄. Μαῖὶ. νἱ. 13, ἀπά 

ἢ ἵπ. 11. 12, ἰχνί. 13. 
ΕἼ58. [χιϊϊ. τς, 16; Ἐοχτλ. χὶΐ. 1. ε οι. χνυ- 

ἱ Ννες. 8; ςῆδρςε. ἰϊ. 4, ἱν. 17, νἷ. 4, νὴ 11. 2,13. 

7ομη χίϊ. 13, ἃ οἷοβε ρᾶγα!!ςῖ) ἃ τπδηκῆι! 
πὰ δάοτίπρ βίδίεπιεηὶ οἵ ἐπε "Ὀϊνίης 
δοοάπεββ δηὰ ρονετι. --- πατὴρ τῶν 
οἰκτιρμῶν: ἐπε Βαΐμεν ΟΥ̓ πιεγεῖθς, 56.» 
ἴτοῦὴ ννῇοπὶ πιογοῖ ἢ] δοῖβ ρτοσεεά ; οἱκ- 
τιρμός, σονπιῤῥαςοίον,, ἰΒ ἴῃ νεσῪ Ἄσῆδγδο- 
τετίϑεῖὶς οὗ α Βδιίμεγ᾽β ργονίἄδηςε ; βες 
τεῆῖ, ἀπά [ὐκς νἱ. 36.---καὶ Θεὸς πάσης 
παρακλήσεως: απά Οοά οἵ αἰἱΐ εον»ιογέ, 
5..,), τοῦ ΨΜῃΟΠπΊ δνεσυ σοηϑοϊδίίοη ρῥγο- 
ςεςάβ. γε ἤᾶνε παράκλησις ἀρρίϊεἀ ἴθ 
αοὰ 'π Ο.Τ., 4.5.» πῃ 8. χοῖδι. το, αἱ 
παρακλήσεις σὸν ἠγάπησαν τὴν ψνχήν 

; 8ἃηὰ τῆε ννογάὰ ἰ8 δάοριεὰ ἰῃ ἴδε 
ΝΤ. ἴοτ τῆς Ὀϊνίπε οοπιίογὶ ποὶ ΟὨΪγ Ὁ 
8:. Ραδὺυϊ] (βεε τεῆ..), θὰ: ὃν 81. Γυκς (11. 
25 δηὰ Αςῖβ ἰχ. 31), απὰ ὃγ 51. Ἰοδη, ννῦο 
ἀεβογίδεβ αἰϊκε τῆς ϑρίγιε (]ομπ χὶν. τό, 
χν. 26, χνΐ. 7) ἀηὰ τῆς ὅϑοη (1 ]οδη ᾿ϊ. 1) 
85 ἴδε παράκλητος. 

Ψψεῖ. 4. ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς κιτιλ.: 
τοῖο εονιογίείν τς ἐπ αἱἱ ομν αλοίοκ 
(δε ἀεῖ. τὶ. ἱπάϊοδιίηρ ἰγία!β δοίῃ ιν 
τα ϑΠ ΠΕ) Ὑῆε νετῦ παρακαλεῖν ἢδ5 
ἴἄτες βἤδάεβ οἵ πιεδπίηρ, (α) ἐο δεξεεοῖ, 
εἰρδίεθη εἰπλεβ ἰπ 81. Ῥδυὶ, (δ) ἐο ἐχλογί, 
βενεηΐδεη {ἰπιε8, (ε) ἐο οονεογέ, τὨϊγίδε 
τεἴπιεβ, οὗ νῃϊ ἢ βενεη ἅγε ἰπ 18 Ἐρίβιε, 
ψ δεῖ ἴῃς ννογὰ οσουτβ δἰτορεῖδεσ βενθη- 
ἵεεη ἔτηεβ. ΟἹ νες. 6, ἰϊ. 7, 8, ν. 20, νὶ. 
1, νἱ]. 6, 7, 13, νὴ]. 6, ἰχ. 5, Χ. 1, χίϊ. 8, 
18, χιϊ. τι.---εἰς τὸ δύνασθαι κιτιλ.: ἰο 
ἐδε ἐμά ἐμαὶ τος πιᾶγν δὲ αδίε ἰο εονιΐονί 
ἐλοα ἐπαὶ ἀγε ἱπ απ. αὐ[ίοίίομ (5ς., ΔῊ 
τπδῖ πᾶν πᾶρρεπ ἴο δγίβε). Τῆΐβ ἰβ τπ6 
Βηᾶ8] ρυγροβε οὗ αοάβ ρ᾽ 8 οὗ ρτδςε, υἱσ., 
τῆαι ἴεν πιᾶὺ ποὶ οπὶν θὲ ἃ ὑ]εββδίηρ ἴο 
τῆς ἱπάϊνίἄυαὶ, Ὀυῖ τῆγουρῇ Ἠϊπὶ δηὰ 85 
τεῆεοιεά ἔσοπὶ ᾿ἰπὶ τὸ δὶβ ἐδ] οννβ.---ῆς 
παρακαλούμεθα: ἑλγονρἢ ἔδεε οονεξονέ 
«τοἈεγειοϊ ἐκ το ομγϑεῖυες αγε δεὶπρ εον- 
ονίεά οΥΓ αοά. ἧς, ἴοτ ἥν, Π45 Ῥεεη δἵ- 
τεδοϊεὰ ἱπῖο ἴδε οδδε οἵ παρακλήσεως (ε΄. 
1 Οος. νί. 19, οἕδρ. χ. 13, ΕρΆ. ἰϊ. το). 

γες. 5. ὅτι καθὼς περισσεύει κιτιλ.: 
ον ας ΟἈγίςἐ"ς τιβεγίηρς ἤοιτο οὐεν αὖμη- 
ἀαμέϊν ἰο τις, εὐοπ 50 ον εονιΐογέ αἷ5οὸ 
αδομμάείκπ ἑκγομρὰ ΟἈγίδί. πδῖ τπε 
ΘΟ γί βείδη ἰ8 ἃ ἔθ] ον -βυβεγεγ νυ ΟΠ γίβὲ 
ἰ8δ πεαυεπεν υτρεά ὉγΥ ὅ8:. Ραυϊ (Εοπι. 
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παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ" 5. ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ Κ (. Κρ. 

παθήματα 1 τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, ὅστω διὰ Χριστοῦ 2 περισσεύει ἘΡΣΉ 
καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν. 6. εἴτε δὲ "θλιβόμεθα, "ὑπὲρ τῆς ὑμῶν ὦν ΤΩ Ἐν 

παρακλήσεως καὶ σωτηρίας," τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν 4 κι! τ. 
αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν " εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ 16: 
τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας “᾿ 7. καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν "βεβαία α 1 ον, κα. 

ὑπὲρ ὑμῶν - εἰδότες ὅτι ὥσπερ ὅ " κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω ταὶς ! 
ν ἦν 4. 

1 ΘῈ δᾶνε τὸ παθημα. 
Ὁ Τῆς υποῖΑ]5 πᾶνε του Χριστου ; τον ἰδ οπχίττεὰ ὉΥ ἃ ἴεν πιϊῃυβουΐεβ ΟὨΪΥ. 
5. Β 17 οπῖξ τῆς ἤτβι και σωτηριας. 

4 Τῆς οτάετ οἵ οἴδυβεβ ἴῃ ἴῃς ἰδῖῖεσ ρασὶ οἵ ἴῃς νεσβε 18 νδυ! ου δυ ρίνεη ἰῃ (δε Μ558. 
ΤΈς τεςεϊνεά τεχὲ ((ο]οννεὰ ὃν τῆε Α.Ν.) ἰβΒ ἀενοϊὰ οἵ ΜΒ. δυϊποτὶτν δηὰ ννᾶβ πιᾶπὰ- 
[λεϊυτεὰ Ὁγ Ετδβιῦυβ. Ὑῆε ομοῖοε ᾿ἴεβ Ὀεῖννεεη (1) εἰτε παρακαλουμεθα νπερ της 
νμὼν παρακλησεως (οπιϊττἰπρ και σωτηρια4) τῆς ἐνεργουμενης ἐν νυπομονῃ των ἀαντων 
παθηματων ὧν και ἡμεις πασχομεν καὶ ἡ ἐλπὶς . . . ὕυμων, ΨὨΪΟΠ ἰΒ διτεδιθὰ ὉῪ 
ΜΑΟΜΡ, τ, ἴδε Ῥεβῃϊο δηὰ Βομαίγὶς νββ.; δπά (2) της ἐνεργονμενης ἐν νπομονῃ 
τῶν αντων παθηματων ὧν και ἡμεῖς πασχομεν; και ἢ ἐλπὶς ἡμων 
ειτε αλου 
οὗ ΒΌΕΟΚΙ,, 
τΤίβοδ., ΝΝ.Η. δπὰ τῆς Ειν. 

νπερ τῆς "μων πι 
ὑπερ νμων- 

σεως και σωτηριας, ν»Ὡϊςἢ ἰΒ τἴπε τάδ 
ν δ, ἢ, δ, ἀπά τῆε Ηδγοίεδη. Ψνὲε ἴοϊονν (1), ννῃϊοἢ 18 δἀοριεὰ ὃν 

5 Ἐὸτ ὡσπερ (ὈΡΟΚΙ,, εἰς.) τελά ὡς, ἢ ΑΒΟΌΕ ΜΡ, εἴς. 

νἱἱ. τ, ῬΒ]]. 1, το, ΟΟΪ. 1. 24; 8εὲ Ἂεβρ. 
ΤὮΔΡ. ἵν. Ιο, ισ θεῖον, δηὰ οὐ. Μαῖῖ. χχ. 
22). Ηετε ἣς ἄννε]]8 ου τπε ἴουρμε {μας 
τὯι5. {ἘΠ οννβῃὶρ ἰπ βυβετίηρ ἰσηρ] 168. δἷβὸ 
πε ςοπβοϊδιίοη δηὰ βίγεηρτῃ Ὡς ἢ ον 
ποτὰ υπίοη ἢ ΟἸγῖβε; οὐ. στ Ῥεῖ. ἵν. 13. 

νγν. 6, γ. νε (ο]ονν τε τεδάϊηρ οὗ 
ἴδε Βενίβειβ (8ες οείῖ. ποίθ) δπὰ ἰγδηβ- 
διε: Βμὲ τολείλεγ τσε δὲ αὐδιείεά, ἐξ ἐς 
,)ν γομν εονιΐογέ ἀπά ςαἰυαίίοι; ΟΥ̓ 
τολοί εν τος δὲ εονιογίεα, ἐξ ἰδ Γ07 γΟ 
εονπονέ, τολϊολ τοογκείς ἐπ ἐκε ῥαξίοπέ 

μγαποε οὗ ἐδε σανις ἐξίηρς τομοΐ τοῦ 
αἶξο σμΐεν : απά οἷν ἄοῤε 707 γοι ἐς ςἐδαά- 
ὕατε; ἀποιυίηρ ἐδαὶ ἂς γε αγε ῥαγίακενς 
ΟΥ̓ ἐκε τη εγιπρϑ, 50 αἶδο αγε γέ οὗ ἐΐέε 
εονπΐονί. ΤῊΪϊΒ ἰ8 8η εχρδηβίοῃ οἵ {πε 
εὶς τὸ δύνασθαι κ.τιλ. οἵ νεῖ. 4: ἴδε 
ΑΡροβίῖεβ δϑμιιὶοιςοηβ απ Ἴοηβοϊδιϊοηβ 
ΑἸικε ᾶἀγὲ ἴογ ἴῃς βαᾶκε οἵ δὶβ οοηνεσίβ ; 
ἴδεν δηὰ ἢε πᾶνε ἃ φοπιγηοη ἔθ! ον βῃ 
ἴῃ ΟΠ γίβε, νυ ἢ 411 Ὡς τπδὲ ἰηνοῖνεβ οὗ 
δυτηρδῖν ἢ ἐδοἢ οἴπεῖ. Τῆς πελγεβί 
Ῥᾶσγαιεὶ (δες γεῖ.) 1ἰΒ Ερῃ. 111. 13, διὸ 
αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν 
γον ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 

Ὃς ἴδε οοηβίγ. εἴτε . . . εἴτε ο7. Ἑ“Πδρ. 
ν. 13 δηὰ 1 Οοι. χίὶ. 26. Νοῖε δαὶ 
ἐνεργεῖσθαι ἰ5 Α΄ ννΑΥ8 ἰη ἴπε ΝΟΤ. »ἰαάϊε, 
ποῖ ῥασείυε, ἀπά 185 υβεά ἱπιγδηβιενεῖν 
(38εε ἔοπι. νἱϊ. 5, σμαρ. ἱν. 12, 68]. ν. 6, 
ἘρΉ. “11. 20, (ΟἹ. ἱ. 29, 1 Τεββ. ἰΐϊ. 13}; 
ννὮεη τῃε νετῦ ἰδ υβεὰ οὗ αοά ἰξ ἰ8 αἰννδγβ 
πῃ τδε δοῖϊνε νοῖςς (1 Οογ. χίΐ. 6, 63|. 1. 

8, εἴς.).---ν ὑπομονῇ: ὑπομονή πιεᾶῃβ 
ἐχῤεεοίαίίοπ οὐ κοῤεζμί τοαϊέϊηρ πὰ ἴδα 
οαποηῖοδὶ Ὀοοΐβ οἱ τὲ ΧΧ; δυῖ ἰδ 
οἴεπη υδεὰ ἴοτ ςέεαάίαεξέ ἐπάμγαπος ἴῃ 
ΕςοΙυδ. δπὰ ἱπ 4 Μᾶδςς. (βεε 4 Μᾶδςς. χνὶϊ. 
12). [τ ἰΒ ἃ ἔανουτίϊε ννοτὰ υυνῖτῃ 81. Ῥδυὶ 
ἴῃ 1815 Ἰδτῖεσ βεῆβα, ἰῃ νυνὶ ἢ [τ ἰβ αἰνναγβ 
υδεὰ ἰῃ τε Ν.Τ. (ο7., 4.ρ.ν υὑκὲ χχί. το, 
τι Τίπι. νί. 11); ἔοτ τῆς υχιδροβίκίοη οὗ 
ὑπομονή δηὰ παράκλησις 5εε Εοπι. χν. 
5.---τῶν αὐτῶν παθημάτων: ἴδε βυῆετι- 
ἱῃρβ νι ἢ ἴῃς Οοτὶπιπίδη Ὀγεϊδγεη πιυδὲ 
εηάυτε ἅγε ἤεγε τεργεβεηϊεὰ 88 ἐΐέε ξαπιξ 
85 ἴδοες οὗ [πε Αροβιϊε ; ἱ.6., ἴῆε τείεσεηςα 
ἰβΒ ποῖ ἴο δΔηῪ βρεοῖδὶ διῇιοϊίοη βοῇ 88 
τπαῖ δυάδα τὸ ἴῃ νεῖ. 8, Ὀυϊ ἴο τῇς 
τσουδῖεβ ψνὩ ἢ σᾶπλα ὕροη Πὶπὶ πη τῆς 
ξεπεσᾷὶ ἀϊβομαγρε οὗ πἰ8 Αροϑβίοϊὶς οδῖος 
δηὰ ὑροη 811] ἴῇοβε ψῃο ἡνεγα εηραρεά ἰῇ 
τῆς βίγυρρ!ε δἀραϊηβιὶ 1υἀδίβπι ου ἴῃς οηα 
βἰάε δπὰ πεαϊῃεπάοπι οη ἰῃς οἴπετ. 

Ψνεγ. 7. καὶ ἡ ἐλπὶς κιτιλ.: απά οὩν 
ἀοῤε ἴὸὼγῪ γοι ἐς οἰεαάξαΞί, ἀποιοίηρ (νς 
5δουϊά ἐχρεοὶ εἰδότων, Ὀυι οἷ. Εοπι. χιϊὶ. 
χα) ἐλαέ ας γε αγε ῥαγίακεγς οὗ ἐλε Ξιιεν- 
ἑηρες (ϑεε τϑῆ.. ἕο κοινωνός ν]1ἢ ἃ σέρ. 
οδ)εεέϊ), 50 αἶξο αγέ γε οὔ ἐλε οοπιζογί. ΤῊς 
πηδίῃ 1άεδ οἵ [15 βεοϊίοῃ ἰβ ννεὶ] ρίνεη ΌῪ 
Βεηρεὶ: ““Οοτηπηυπῖο βαποίογυπι. .. 
εφτερὶε τεργεδεηΐϊδιυσ ἴῃ μᾶς ἐρίϑιοϊα ""᾿. 

Ἀν ναὸ αν ἘΕΚΕΝΤ ΤΣ γε 
8. οὐγι κιτιλ.: 70ῸΥ τοῦ τον 
μποὲ μαυε τον ἘμογΑΝ, ὀδγείμγεη, αδομὲ 
(ἴον ὑπέρ ἢ φεη. πὶ τη15. βεπδς, οἵ. 

΄σπ- 



. 
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ο Αεἰε χίχ. τ ΑΙ, καὶ τῆς παρακλήσεως. 8. οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, 

οἀνεϑν, ὑπὲρ 1 τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ὁ ἐν τῇ “᾿Ασίςᾳ, ὅτι καθ᾽ 
ΚΗ τοε.Ρ ὑπερβολὴν 4 ἐβαρήθημεν ὃ ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε " ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς 
πρὶ εὲ ἵν. καὶ τοῦ ζῇν - ο. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ " ἀπόκριμα τοῦ θανάτου 
7: δὰ ἷ, ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ " πεποιθότες ὦμεν ᾿ ἐφ᾽ ᾿ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ " ἐπὶ τῷ 

. Θεῷ τῷ " ἐγείροντι " τοὺς νεκρούς - 1ο. ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου 
᾿πρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται, ᾿ εἰς ὃν "ἠλπίκαμεν ὅτι 5 καὶ ἔτι ἷ 

8 οηΐγ. Ἴ 9ῃρτε οὐἷγ. {{Κ. χνἱϊὶ. 9. ν ΟΒδρ. ἱν. τᾳ; Εσῃα. νἱϊϊ. Ὁ Ρ5. ἰΐ. τὰ; [ες. χνἱϊ. 7. ν 
αι; στ ζος. νὶ. 14, οἷς. ν᾿ Ἐσοπι. νἱϊ. 24; (ΟἹ. ἱ. 13:1 χ ] Ομ ν. 45; 1 Ρεῖ. ἰϊϊ. 5. 688. ἱ. το. 

1 ΒΚΙΜ Βᾶνε νπερ της θλ., ρτοῦΔὉΪν ἴπε αυϊορτάρῃ ; Ὀυϊ περι (4 πδίυγαὶ αἰίεγα- 
τἴοη) 85 ἴδε βυρρογὶ οἵ ΦΑΟΌΕΟΡ 17. 

3 ΒΟΌΌΟΕΚΙ, τπε ϑγτίας δπὰ Βομαίγίς ρίνε ἡμῖν; οὔ. ἡμῖν ΓΑΒΟΌ ΜΡ 17 
δηὰ τδςε 1,Δ[π8. 

2 ῬΕΟΘΚΙ, ἀ, ε, ἔ, κ, νξ- δηὰ τῆς ϑγγίας νβ8. ξῖνε εβαρ. νπερ ὄνν. ; Ὀεϊίεῖ νπὲρ 
ὄνναμιν εβαρηθημεν, ν»ἱἴἢ ΦΑΒΟΜΡ 17, τ. 
46 δδ8 ἐπι Θεον τον ἐγιροντα. 
δ᾽ΌΓΕΘΚΙΜ, ἔ, νῃ. δπὰ {πε Ηδγοίεαπ ρῖνε ρνεται; ρυσεται [45 ἴδε δίγοηρεῖ 

βιρροτί οὔ  ΒΟΡ 17, ρ, ἀπὰ πε Βομδίγίο. 

δ οτι 58 οπιίἰἰοά ἰη ΒΌ" Μ; 6, 
τεςεἰνοά ἰοχί. 

Ἴ Ὅ06 πὰ ἃ ἔδν ουτϑῖνεβ οπχῖξ ετι. 

ΤἤΔΡ. Υἱῖ. 23, χίϊὶ. 8,2 ΤΏ εββ. ἰΐ. 1) ΟἿ 
αὐλιοέον τολίολ παῤῥεπεά ἵκπ Αςία, ἐλαὶ 
ἴοε τὸῦέγέ τυείρμεά ἀοτυπ ἐχοεεάϊηρίὶν, 
δεγοπὰ ΟἿ ῥοισεν, ἱπδοιμολ ἐμαὶ τὸ 
ἀεεῥαϊγεά ἐυεπ οὗΓὨ ἰε. Ἡανῖτπρ βροΐεη 
ἴπ βεπογαὶ τεσπηδβ οἵ τῆς Ὀἰνίπε σοπγίοτι ἴῃ 
τἰπ168 οὗ ἰσουῦῖε, πε ζοεβ οἡ ἴο πιεπιίοῃ 
δῖ5. οὐνὴ ραγιίουϊασ οδβς, ἴῃς “ Δ ςτίοη 
ΒΟ ἢ Ὀείεὶ πὶ ἰπ Αβία ". ναὶ νγὰβ8 
1η1858) Αἰξία αἰπιοϑὲ Ἴεγίδί ΠΥ πιθβῃ8 
Ἐῤδέσις, ᾿Ὦετε με δά ἰδεῖν δεεη ἐχροβεά 
ἴο πῆδην δάνογβασίεβ (1 (οσ. χν. 32, χνὶ. 9). 
Ννε παυγαιν τὶ πκ οὗ τῆς ταπιὰϊῖ τεοογάεά 
π᾿ Αςιβ χίχ. 23 δ. ; δυϊ τὴς Ιαησυᾶρε πεῖε 
υδεά ἰδ 50 δίσοηρ παι ἢε πιυδῖ πᾶνε θεεῃ 
ἐχροβαὰ ἴο βοπιηεεϊπίηρ νογβε [ἤδη ἃ ἴεπὶ- 
Ῥογδγυ τίοῖ. Ηδε ννᾶβ “νείρῃεά ἄονῃ 
Ῥεγοπά πῖ8 ροννεγ" (ὑπὲρ δύναμιν, 4 
ῬΡῆγαβε νΠΟἢ ες Πενοσ ὑ868 Εἰβεννδεῖε, 
δηᾶ ψνΠΟἢ 18. ΒρΘΟΙΔΙΪΥ τεπιαγκαῦ!ε ἴγοτι 
τς ρεη οὔοπε ψῆο δἰννδυβ ρ]ογίεά ἴῃ {πε 
Ὁ νίης δύναμις σταπιςὰ ἴο Πίπι, οὗ ΗϊοὮ 
Ὧε βαἱὰ πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυνα- 
ηλδν με; ΡὨΠ. ἵν. 13); πε “ ἀεβρδίγεά οὗ 
ἰ6,᾿" δηὰ γεῖ πε ἀδβοσῖρεβ ἴῃ τἢϊβ νοῦ 
Ερίδβεϊε (ἰν. 8) ἷβ ρεπεγαὶ αἰεἰυάς ἴῃ ττῖ- 
δυϊδιίοη 88 “ ρετρίεχεά, γεῖ ποὲ ἀεβραίγ- 
πῃ". Νὸν πᾶνε ννε Κπονϊεάρε οἵ δὴν 
Ῥεγβεουϊίοη δὲ Ερἤεϑιιβ 80 νίοϊεπὶ 48 ἴὸ 
7} υβιν βυςοῃ ἰδησυάρε, που πὸ ἀουδὲ 
{πε ἰδίου νιαγν θὲ ἴο βοπηδι πίπρ οὗ ἴῃς 
Κιπά. Μνμαίενες τε “ δβήιοιίοη " νν88, 
τῆς Οοτπιμίδπβ ννεγε δοφυδίπιεά νυν ἰτ, 
ἴον 81. Ῥαὰ! ἀοεβ ποὶ Ἔεπίεσ ἱπῖο ἀείαι β, 

Ε ἰπβεγὶ τ δῆτε και; 411 οἵμεγ δυϊπογίτεβ βυρρογι 

Ὁυῖ πηεπιίοπβ ἰδ ΟὨΪΥ ἴο ἱπέογηι μετὰ οὗ [8 
Ανὶτγ, δῃὰ ἰο ἄἌββυγε ἔπεπὶ οὗ Β18 ἴγυβί ἰῃ 

ἰδ υἱεϊπχαῖς ἀεἰνεταποα. Οη τῆς νῃοῖε, 
ἰξ βεθπλβ πιοβί "κεν παῖ {με τείεγεπος ἰ8 
ἴο στίενοιυβ Ὀοά!]γ βίο κηθβϑ, νυ! οἢ Ὁγουρῃῖ 
δε Αροβἕῖε ἄονῃ ἴο τῆς ραῖεβ οὗ ἄεαδαίῃ 
(8εε νεῖ. 9, ἂἀπὰ οὔ. ομδρ. ἵν. το δηὰ χίϊ. 

8). ϑυςἢ δὴ δϑήΖμ2οτίοη ννουἹά θὲ ἔγυν 
ὑπὸ δύναμιν ; ἀπά ἴὶ νουϊὰ ες πεςΟΒΒΑΓΥ 
ἴο οοπιεπιρίαϊς [56 τεουστοπος (να. το). 
8:. Ῥδὺϊ] ἱπ τηἰ8 Ερίβε]ς, νυ υπυβαδὶ 
πεφυξηου, υ86ε8 ἴδε Ρὶυταὶ ἡμεῖς “Βεπ 
ϑρελκίηρ οὗἉ Ὠἰτηβεὶῖ; βοσχγεῖ πλεβ 118 σἂπ 
ὃε εχρίαἰπεά ὃῃ ἴδε ἕαςι [παὶ ΤΙ πιοῖδν ννᾶβ 
αϑϑοοίαιθὰ νυτῃ Πὶπὶ ἴῃ πα Ὑτιτηρ οὗ {πε 
Ἰεῖξεγ (1. 1), θαϊ ἴῃ ΟἴΠΕΓ ραδββαᾶρεβ (6.΄., 
νΕΓ. 1ο, ν. 13, τό, χ. 7, 11, 15, χὶ. 21) βῦ ἢ 
ἂῃ οχρίδηδίίοη νν}}} ποῖ βυΐξ ἴῃς ςοπίοχε, 
ψ πο ἀεπιδηάβ ἴῃς ἰηάϊνίἀυ4] ΔρΡΙΠςαιίοη 
οὔ ἴπε ργοπουῃ. 

νεῖ. 9. ἀλλὰ αὐτοὶ κιτιλ.: παν, τοῦ 
ομγεεῖυες μαὰ ἐΐε Ξεπίεποε οἵ ἀεαίᾷ ἐπ ομ7- 
ξείυες; ἰ.6., ἴἑπε ἄδηρετ ννὰβ 80 στεᾶϊ ἴδαὶ 
πε βεπίθεηρε οὗ ἀεαῖῃ παᾶὰ Ὀδθῃ δἰγεδὰγν 
Ῥιοπουποεᾷ, 88 1 '“ψετε. ἀπόκριμα πιίρδι 
Πηοδῃ “Δηϑννες,᾽ 45 ἴῆς Ἐδνίβοιβ ἴγϑη8- 
Ἰαϊε ἴτ (ΠΥ ρῖνε σεπέσηος, ἢ τῆς ΑΟΝ.,, 
ἴῃ τῃεὶς πιᾶγρίη) ; οὗ, ἐπε νετῇ ἀποκρίνειν. 
Βυϊ ἰπ δε οἴπεῖ ρίαςεβ νῆεγε {Π|8 στᾶγα 
ννογά ἰ8 ἰουπά (ἐε.Ρ., 105., Α4πέ., χίν. το, 
6, ἀπὰ δῃ ἱπβογιρίίοῃ οὗ δι α.Ὁ., αυοιεᾶ 
ΌΥ Ὀείδοπιαπη, Νενε Βὲδείςἐμαϊεη, Ῥ. 
85) ἰξ βίαπάβ ἔοσ δὴ οβῆςϊδὶ ἐἀξεϊςίοη οἵ 
φεμπίσεποε. Οὗ. κρίμα θανάτον, “τε βδεη- 
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᾿ ῥύσεται, 11. "συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ' ὑπὲρ " ἡμῶν ὃ τῇ δεήσει, ᾽ 3 Τίαν. ἰν. 
ἵνα ἐκ πολλῶν "προσώπων“ τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν : ἤετε ον. 

" εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν." τ λματοῖ: 
12. Ἧ γὰρ “καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ, τὸ μαρτύριον τῆς “συνειδή- Ὁ ΘΡΑΒΕῚΝ. 

σεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι ὁ καὶ " εἰλικρινείᾳ Θεοῦ, οὐκ 8 ἐν σοφίᾳ - τ ὕοτ. χν. 
᾿ δι δὴ 31: οδδρε. 

σαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ ᾿ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσο- 
10, 17. ἁ Ἐςε!]. χ. 20; Νν δά. χνὶϊ, τι οὐἷγ ἰη υΧΧ ; οἱ. Ἀοπι, ἰΐ. 15. 

ΟΝ 
υνἱἱ. 24, χί. 

οὐΐγ ; τ". ῬΒΪ. ἱ. το. ἘΕ εκ. χίχ. 6; ΕρΒ. ἰΐ. 3; 1᾿ Τίπι. ἰἰ, 15. 
ει: ῷΟος. ν. 8; ςδδρ. ἱϊ. 17 

1Ὰ δΒᾶ8 ἡμων ίοτ υμων. 3 56 Βᾶνε περι ἴογ νπερ. 
5 Α6 δΒᾶνε υμων ἔοτ ἡμων. 4 6Μ, ἀ, ε, ,, ξῖνε εν πολλῳ προσωπῳ. 

δενχ. νπερ ἡμῶν ἰ5 τεδὰ ὉγΥ ΦΑΟΌ ΟΜ 17 ἀπά ἴδε νβ8.; ΒΌΞΕΕ ΚΕ Πᾶνε υμων. 

δ ἀπλοτητι ΟΌΕΟΙ,, ἴδε [,διἰπ ἀπά ϑγτίας νβ8.; δαϊ [ἢς δεϊΐεγ βυρροτίεὰ γεδάϊηρ 
ἰδ ἀγιοτητι οὗ δ ἌΒΟΚΜΡ 17, 37, 73, ἀπά {πε Βοδαίτγίς (8ες ποῖε). 

ΤΊΦΑΒΟΡΘΕΜ βΒᾶνε τον Θεον; ΟΚΚΕΡ οπιῖϊ του. 

8 ΒΜ 37, 73, ἔ, νξ. ἀπὰ {πε Ηδτζοίεδη γεδά και ουκ εν; ὟΝ. Η. ρίδοε και ἰπ Ὀγδοκεῖϑ. 

ἵεπος οἱ ἀεαδίῃ" (Εςοϊυβ. χὶὶ. 3). Τῆε 
ἴεπϑε οὗ ἐσχήκαμεν 8 ποίεννοτίδγ; ἰΐ 
ΒΕΕΙῚ8 ἴο ὃς ἃ Κὶπά οἵ Ὠιἰβιοσίοδὶ ρεγίεςϊ, 
υϑεὰ κε δη δογίβϑι (ωγ.. ομδρ. ἱϊ. 13, χὶ. 25, 
εν. ν. 7, Νἱ. 5, ἴογ ἃ βίη !αγ υ8ΔΡῈ).--- 
ἵνα μὴ πεπο! ς κιτιλι: ἐκκ., “τῆς 
ξτανιιν οὗ δε ἄδηρει νγν88 βυ ἢ: 48 ἴο ἰπ)- 
ῬΓΕ85 Ὡροη πιὲ ἴπ6 νδηὶῖν οὗ ρυξίηρ ΠΊΥ 
τὲ δηγννδετγε βᾶνε ἰπ αοά, ννῆο 85 ἴῃς 
Ῥονεῖ οὗ ᾿ς δπὰ ἀβαῖμβ". αἀοά οδη 
“ταῖθβς (ες ἀελὰ" (8εε Ἴπδρ. ἱν. 14); 
τους ἢ ποτε οἂπ Ηες ὑγίηρ ῬδοΚ πε ἁγίηρ 
ποπὶ ἴῃς ψαῖεβ οὗ ἀεδίῃ. 

Ψεῖ. το. ὅς ἐκ τηλικ. κιτιλ.: τολὸ 
ἀεὶ υεγεά μς ομέ σῇ 50 ργεαέα ἀεαΐλ, απά 
τοῦ] ἀδίυεν (τελάϊηρ ῥύσεται). ΤῊε ἔογπι 
οἵ νογάβ γεςδ]]β Εοπι. χν. 31 ἀπά 2 Τίπι. 
ἷν. 17, 18, Ὠϊοἢ νου]ὰ ρσῖνε βοπὶα 80Ρ- 
Ροσὶ ἴο {πε {πεοτγ ἴμδὲ τπε στεδὶ ρεγ!] ἴῃ 
αὐεβέοη ννᾶ8β ρεγβεουκτίοη δἱ ἴδε παπάβ οὗ 
Τρροηςηῖβ; δυϊ (48 ννε πᾶνε βαϊὰ οχ νεζ. 
8) ἰξ βεεπὶ τῆογε ργοῦδαῦίες τῃδι (δε 
ΑΡΟΒΕΙς᾽ 5 ἀεἸἰνεγαηςε ννὰ8 ἔγτοπι ἃ ἀδηροτ- 
Οὐδ {Π|π685. [ ἰ8 ροββίδῖε, ἱπάεεά, (δὶ 
νε ἢδνε πεῖς ἃ ρόλὴν μρδυκῇ οὗ ]οῦ 
χχχὶ!. 30, ἐρύσατο τὴν ν μον ἐκ 
θανάτον, ν»ῃιο νουϊὰ ΤΣ ἐπὶ ἰηῖεσ- 
τεϊδιίοη. Νοῖε {πδὶ τῆς ρζεροβίξοῃ 18 
κ, ποῖ ἀπό; ἀπό νυουϊὰ οπἷγ ἱπάϊςαϊε 
ἀεἰξυεγαπες ὕγονι ἐδε πεὶρηδομγλοοά οὗ 
ἃ ἄδηρετγ; ἐκ ἱπάϊςδιεβ ὄρηεγρέρμος ἤγονι ἃ 
ἄδηρεγ ἴο ννῃϊοἢ οπα 88 δοῖιδ!}}ν Ὀεεπ 
᾿ἐχροβεά (ϑεε Όπδϑε, "ογας Ργαγεν ἐπ ἐλε 
Εαγὶν Ομηγοῖ, Ρρ. γι 8.). Οὐ. νὰ τδα 
ΨΠο]ς Ρῆγαβε Ἐπ, ἦν. 17, 18, ἐρύσθην 
ἐκ στόματος λέοντος, ῥύσεταί με ὁ κύριος 
κιτιλ.--οΟὶς ὃν ἠλπίκαμεν : ἐοτσαγες τολονι 
τοὸ ἄαυε 5Ξεἰ οΗῪ ἀοῤε. εἰς Μἱϊῃ τῃς ἃςο. 
(5εε τε.) Ὕἐχργεββεβ ἴπε ἀϊγεοιίοη ἐοισαγαάς 
ΨΏΟΒ Πορε ἰοοῖβ; ἐπί ντἢ τε ἀδι. αἴας 

ἐλπίζειν (1 Τίπ). ἵν. το, νί. 17) ταῖδμεγ ἰηάϊ- 
οϑίεβ ἴπαῖ ἐπ νν Ὡς ἢ Πορε τεβδίδ. ΟΛ 8. 
ἷν. 6, ἐλπίσατε ἐπὶ κύριον. Τῆς ρετγίεσι 
ἠλπίκαμεν πεῖε Πᾶ8 [15 ἢ1]] ἴογος, υἱδ., 
“οννΑγάβ ψ ῃοπὶ νὰ ἤᾶνε βεῖ Οὔγ δορε, 
δηὰ ςοπείπυς ἴο ὅο 50"; ο΄ τ Οος. χν. 
19, 1 Τίπι. ν. 5, νὶ. 1τ7.--καὶ ἔτι ῥύσεται: 
ἴδε ἕογος οὗ ἔτι (1 ᾿Ἰπάεεὰ ἰὶ ὃς ραγὶ οὗ 
ἔπε ἴσὰε εχ: βεα οτίϊ. ποίς) ἰ8β ἴὸ σδγγυ 
τῆς πιὰ οη ἴο [πε ρεγὶ]β οὗ (ἢς ἔπτυτς, ἃ8 
ἀϊβείπρυϊβῃςἃ ἔγοπι ἴποβ8ς οὗἩ [πε ργεβεηῖ: 
Ηςε τοὶ εομέϊεμε 0 ἀειϊυεν μ5. 

Ψεῖ. σι. συννπουργούντων καὶ ὑμῶν 
κιτιλ.: γε αἰτο μείῥίηρ ἐορείμεν οἡ᾽ ΟἿΥ 
δεμαι ὃν γομῦ τμῤῥίἑσαίίοη; ἰ.ε., ἀρρᾶτ- 
δηγ, “ πεϊρίηρ »6". 8. Ῥδὺϊ οἰαὶπιβ8 
ἴηι τῆς βυτιρδῖῃυ οὗ ἢἰβ οοηνεγῖβ ἢ 
πὶ 504}} θὲ εἐχῃιδιτεὰ ΌΥ τπεὶγ ργάγεβ 
ἴοσ ἢϊπι. δέησις ἰΒ ρταγετῖ ἴοτ ἃ ρδγίίουϊαγ 
οὐὐεοῖ, 45 ςοπιίταβίεάνν τῇ ἔπε ποτα ρεπεγαδὶ 
προσενχή (Ερῇ. νἱ. 18).---ἶνα ἐκ πολλῶν 
προσώπων κ-ιτιλ.: ἐλαέ ἤγοηι πιᾶηγν ὕαοές 
{:6., 88 ἰΓ υρτυτπεά ἴῃ τπδηκΚβρινίηρ) ἐπαηπὰς 
ὁ ρίνεη οἡ ον δεμαι ἐλπγομρὰ πιαηγν ὕογ 

ἐλε γί δεςίοισεά οκ μ5. πρ ον ζΔΠΊ6 
ἴο πηθᾶῃ “Ῥεβοῃ" ἰῃ ἰδίεγ ασεεκ, δυῖ τ᾿ 
πενοσ οδῇ ὃα ἴῃ ἰταπδίδιεὰ ἰη τῇς Ν.Τ., 
βᾶνε ἰῃ ἴδε ρῆγαβε λαμβάνειν πρόσωπον 
((υκε χχ. 21, Οδ]. ᾿ϊ. 6) οὐ θανμάζειν 
πρόσωπα (Ϊυἀε 16), “το τεβρεοῖ {πε ρεῖ- 
80ῃ ᾿" οἴ δηγοπε. ἔνεῃ ἰη ἴπεβ8ὲ Ῥᾶββαρεβ 

νεῖν πρόσωπον ἰ5 ἃ Πεὐταῖδπη ΨὨΙΓἢ 
οτὶ βίη! πιεαηῖ “ γαῖβθ τῆς ἔδλςε᾽᾽ (8εεὲ 
ΡΙυπίπιες οὐ [υκὲ χχ. 21). πὶ Ὸν 
ἰ8 υϑεὰ τεη εἰπιεβ εἴβαννπεγε ἴπ 115 Ερίβε]ε 
ἐπ ἰἴ8 ογάϊπαυ βεπβς οἵ “ἴδος᾽᾿ (Ἑπδρ. ἰἱ. 
1Ο, 1... 7, 13, 18, ἵν. 6, ν. 12, νἱ. 24, χ. 
1, 7, χὶ. 20; οἵ. αἶβο σα Οοσ. χίϊὶ. 12, χὶν. 
25, ( Δ]. ἱ. 22). εηςε ννὲ σδηποὶ ἔοϊϊονν 
τῆς ΕὨρ 5 ναγβίομβ ἰῃ ἰγαπϑίδιίηρ ἐκ 
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χα Όος. χίϊ. δ τον; τέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 
χνὶ. 18; 
οὮΔρδ8. νἱ 
9, ΧΙ. 5. 

1 Β6 οπι. αλλ᾽. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Ι. 

13. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽} ἢ 3 ἃ 

., ἀναγινώσκετε, ἢ καὶ ὁ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ὁ ἕως τέλους 

53.Ὰ οπὶ. ἢ α. 

5 Β δηάδ ἔεν οὐυτβίνεβ ογηϊξ ἡ και ἐπιγνωσκετε ([Πτουρῇ Ποπιαοιεϊευϊοη); ΟΚ, 
τῆε [μφτη, Ῥεβῃϊτῖο ἀπά Βομδίτσίς νβ8. οπιὶῖ ἡ. 

4ΜΑΒΟΡ ΕΔ δπά πιοβὲ νβ8. οὔτι καὶ; ἰπ8. ὈΟΚΙΜΡ δηὰ πε Ηδζοίεδη. 

πολλῶν προσώπων ““ ΌΥ ΤὭΏΔΠΥ ῬΕΓΒΟΠΒ ᾽" 
ἴῃ τηῖβ νεγβθ, δὴ δάάϊείοπδὶ ἀβηςυ τ ἱπ 
πε ννὰὺ οὗ βυςἢ 4 γσεηδεγίηρ δεῖηρ πᾶς 
ἱε νου]ά τεαυῖγε ὑπό, ποῖ ἐκ. πρόσωπον 
ἰ8δ ἃ ζβθε πὰ τε ἱπιᾶρα ἱπ ἴῃ6 νυγῖῖετ᾿ 8 
ταϊπά ἰβ ἐπὶ οὗ ἴδςεβ υρτυτπεὰ ἴπ ργάγεσ, 
τῃε «ατὶγ ΟΠ γί βιίδη (απὰ τῃς }ενν18}}} δτὶ- 
τυὰς οἵ ρτάγεῖ θείῃ οπε οὗ βιαπάϊπρ νυν ἢ 
υρ!!πεά ἐγεβ ἀπά ουϊβίγεις μεά ἀσπὶβ (οὐ, 
ΡΒ. χχνίϊ. 2, Μϑῖϊ. νὶ. 5, τ Τίπι. ἰ᾿. 8, απὰ 
ΟἸεπι. οπι., ἃ 20). Τῆς βρέπεῖαὶ ᾿πουρῆῃὶ, 
οὗ τῆς υηϊτεὰ τπαηκβρινίπρβ οὐὗἨ πιᾶπν 
ξέτομβ, ἰδ ουπὰ νος ραΐῃ ἰπ τῆς 

Ῥίβε]α ἴῃ βοπιενν δῖ δίγηιϊασ οοπιδχῖβ (56 α 
τεῦ). χάρισμα ἀηά εὐχαριστεῖν (1πε 
Ρϑββίνε ἰβ ἰουπά πεγὲ οἠἷν ἴῃ Ν.Τ.) δὲ 
ἕαλνουτίτε ννοτάβ νντἢ 81. δὰ], τῃς ἰογπλοῦ 
οσουττίηρ, βἰχίθεπ {ἰπ|68 ἰῃ δἰ8 Ἐρ᾿δβ[168 
Δπὰ ΟΠΪΥ οπος εἰβενβεσε ἴῃ ἴῃς Ν. 
(τ Ρεῖ. ἱν. το). 

νν. 12-.[4. ΤΗΕΥ ΜΌδ5Τ ΑΟΚΝΟΝΨΕΡΟΕ 
ΗΒ ΘΙΝΟΕΕΙΤῪ ΟΕ ΡΌΚΡΟΒΕ. Ηδε οἷαί πιβ 
ἰῆαι πὲ δδβ αἰννδυβ Ὀεεπ ἔγᾶπκ δπὰ ὀρεη 
ἴῃ ἢΐ5. ἀεα!πρβ ἢ ἴῃς Οοτἰπιδίδη ΟὮγι8- 
εἴδη: οὗ τ ΤΒεββ. ἰϊ. 3.---ἡ γὰρ καύχησις 
κτλ: ΔΥ οἱ ρίογγίηρ ἐς ἐμὶσ. ΝοῖἊς 
καύχησις, ποῖ καύχημα, 85 δἱ νεῖ. 14, 
ΨΠΙΟἢ ἰ5 ταῖμε τπεὲ τπΐηρ Ὀοαϑβίθὰ οὗ 
1πδη ἴπε δοὶ οὗ Ὀοαβϑιίηρ. κανχάομαι Δηὰ 
18 σορπαῖεβ ἅγα ρεου δεῖν ἔτευεπε ἴῃ 
τοῖβ Ερίβεϊς (5εε {πέγοά., ἢ. 27).---τὸ “Ὁ; 
τύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν: υἱΣ., ἐλέ 
ἐεσένμοη ΟΥ̓ Ομ7 σοπϑείενεο. μαρτύριον 
ἰδ τῆε τηϊπρ τεβιϊβεά ἴο ὉῪ ςοηβοίεποε, ἃ8 
ςοπίταβιεά ἢ μαρτυρία, ἴδε δοῖ οἵ 
τεδιϊσηοηγ. συνείδησις, “᾿ ςοπδοίεπτία,᾽ 
τεργεβεηῖβ ἴῃς βε] βιτπρ 'ἰπ Ἰυαάρτηεπι 
οῃ βεΐῇ, ἃ βρεςί!ν ατεεὲκ ἸΙάεα, ἀπά ἴδβκβη 
ονεσ ὃν ὅ8:. Ῥαυὶϊ ἔγοπη ατεεκ ἱπουρπῖ; 
τὴ ννοτὰ ἰ8 ἃ ἑανουτγίτα οπς ΨῈΠ Πίπι, ὈοΤῃ 
ἴῃ δὶ ἘΡί511ε5 ἀπά ἴῃ ΠΙ8 βρβεςῆεβ (Αοῖβ 
χΧΙΐ, τσ, χχῖν, 16).---ῦτι ἐν ἁγιότητι καὶ 
εἰλικρινείᾳ Θεοῦ : ἐλαέ ἐπ κοϊίπέος ἀπά 
οἰποογὶν οΥὙ αυά (τ. εἴαρ. ἵν. 2). Τῇε 
τεςεἰνεά τεδάΐϊηρ, ἁπλότητι, ρῥσοῦδοϊυ 
Άτοβ6ε ἔγοπι {πε ἴδοϊ τῆι ψν ἢ] 6 ἱπλότης 
ΟὐΟουΓΒ ἔουζ {{π|65 ἴῃ 118 ΕΡίβεϊςα, απὰ ἰβ ἃ 
Βρεοίδιν Ῥδυϊπε ᾿νογᾷ, ἁγιότης ἰ8 τᾶζα, 
ΟἿΪΥ οσουτγτίηρ ἰπ {πε στεακ ΒΙΡΙε πννίοα 
εἰβεννῆεγε (2 Μᾶςς. χν. 2, Ηδβδ. χίϊ. το). 
Ὑῆς δἰγτηοίορυ οὗ εἰλικρινεία (δες τεῆ.) 

5 υποετιαίη; δυϊ τῆς πιεαπίηρ ἰ8 ποῖ 
ἀουδίδι!. Τῆε ἕοτοε οὗ ἴδε ρεπιεῖνε τοῦ 
Θεοῦ ἰ8Β δοπιεναὶ πε 854π)|6 845 ἴῃ ἴδε 
Ῥῆγαβε δικαιοσύνη Θεοῦ (Εοπι. ἰἱϊ. 21) ; 
πε ἀοίέμεος ἀπά ςἰπεεγὶέν ΜὨϊοἢ 51. Ῥδυὶ 
οἷαί πιβ 48 σμπαγαοιεγίβίηρ δῖ8δ σοπάυος ὅτε 
Ὀϊνίπε φυδι τἶεβ, ἀπ ἴῃ 80 ἔδσ ἃ5 ἴμεν ἃζε 
ἀϊδρίαγεά ἱπ τηθη ἴμεν γε αοά᾽β δἱῆ, ἃ5 
Ὡς βοεβ οὔ ἴο εχρίαΐη.---οὐκ ἐν σοφίᾳ 
σαρκικῇ κιτιλ.: ποὲ ἐπ βεομῖν τοϊσάονε, 
ὁμὲ ἱπ Οοά"ς ργαζε, 5ς., ΜΉ Παά Ὀεεῃ 
νουςμβαίξά το Πίπι ἔοτ ἴπε ἄυε ἀϊδομαγρε 
οἵ δἰβ. δροβίοϊϊς οῆοε (Εοπι. ἱ. 5, χιϊ. 
3, χν. 15,1 Οὐος. {ἰ. το, Ἐρἢ. 111. 2). 
Ἑδρεοίδιν ἰπ τπε Οομπιπίδη Ἰεϊῖετε ἄοεβ 
8:1. Ραὺϊ] ἰπβίβι ου 1π|8, (δι ἢ'8 ροννεσ ἰδ 
ποῖ (παῖ οὗἩ δυπιᾶη ννἱβάοπι (1 Οος. 1ἷ. 4. 
13, οἴδρ. χ. 4)..- Τηε νογὰ σαρκικός ἰ8 
[ουπὰ ἔνε εἰπιεβ ἱπ Πὶβ. Ἰεϊῖεγβ, δπὰ οπὶν 
τυνίος εἰβεννῆεγε ἰῃ Ν.Τ. [{ βἰριιίῆεβ ὑμᾶὶ 
νυ Ὠϊοἢ εΐοηρβ ἴο ἴῃς πδῖυτς οὗ ἴῆε σάρξ 
οἵ πιᾶπ, 48 οοπίγαβιεὰ ν τ σάρκινος, 
“πηδᾶὰε οὗ βεβῃ,᾽ ννῃοὮ 18 της βίσοηρετς 
ννοτά (7. [11..3. θεϊονν).---ἀνεστράφημεν ἐν 
τῷ κόσμῳ: αἱά τοὸ δεδαυε ομγεεῖυες ἐπ ἐλε 
τυογί(, 5... ἴῃε Πεδίῆεη ψοσ]ά (οὐ. τ (οσ. 
ν. το, ΡΒΪ]. 11. 15).--- περισσοτέρως δὲ 
πρὸς ὑμᾶς: απά νπιογε αδμηδακέϊν ἰο γοκ- 
τοαγά, 5.., ῬοΙΏαΡρΒ Ὀδοδυβα Ὧ15 ορροζ- 
τυη 68 δὲ Οοσίπιῃ μα Ὀεεη ρτεδῖοεσ ἴπδπ 
εἴβενμοσε οἵ ἀϊβρίαγίπρ ἔπε ΠοΙ'πε88 δηὰ 
βἰποογίν οἵ ἴῃς ΟἸ τι βείδη 1ἰε. 

Ψψεγ. 13. οὐ γὰρ ἄλλα κιτιλ.: δον τοῦ 
τυγί δ ποπς οὐδέν ἐλὶπρς μπίο γομ ἐδαπ 
τολιαΐ γε γεαά (ἀναγινώσκειν δἰννδγ5 πΠιεΔἢ 5 
“ἴο τεδὰ ᾿ ἰπ 81. Ραυ] 5 ΕΡΡ. δπὰ τῃσουρῆ- 
οὐἱ τῆς Ν.Τ.) ον ευεπ αφλποισίσάρε; ἱ.6.» 
τῇετε 8 πὸ πιάάδη πιεδπίπρ ἴῃ 8 ἰεϊίετβ ; 
με πιεᾶῃβ Ψηδὶ πὲ βϑᾶγβ, 88 ἴὸ Πίος 
ἀουδιβ βεεπὶ ἴο πᾶνε ὕεεὴ ρτενδίεπὶ δὲ 
Οοτίπιῃ (ςἤδρ. χ. τον 11]. Τῆε ραν ὕροπ 
ννογάβ ἀναγινώσκετε . . . ἐπιγινώσκετε 
σδηποῖ δὲ τεργοάδυςεὰ ἰῃ Επρ] βῆ. 8ι. 
Ῥϑυ] [8 ἑοπὰ οὗ βυςἢ ραγοποπηδβία ; 8εῈ, 
4.9.» γινωσκομένη . . . ἀναγινωσκομένη, 
οἤδρ. ἐϊ. 2; φρονεῖν, ὑπερφρονεῖν, σω- 
φρονεῖν, Εοτῃ. χιΐ. 3; κρίνω; ἀνακρίνω, 
1. Οογ. ἰΐ. 13, 14; ἐργαζόμενοι . . . 
περιεργαζόμενοι, 2 ΤΠε55. ἰἰϊ. τα; οὐ, ἴοτ 
οἴπετ ΗΠ υβιγαιίοηβ τ Οοσ. νἱῖ. 31, χὶ. 31, 
χὶϊ. 2, ΡΏΠ]). 1|..2, ΕΡἢ. ν. 15, ἀπὰ οὔδρε 
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ἐπιγνώσεσθε, 14. καθὼς καὶ ἐπέγνωτεβ ἡμᾶς " ἀπὸ " μέρους, ὅτι " ΤΟΝ ΕΥ̓: 
᾿ καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

15. καὶ ταύτῃ τῇ " πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς ὃ Κυρίου 1 Ἰησοῦ.2 

χὶ. 25, χΥ. 

ἐξ 24:. 
εἣδρ. 1. 5 
οῃ]: 

ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον," ἵνα δευτέραν χάριν" ἔχητε, 16. καὶ ἐδ 1 ὅβαρε. ν. 

ὑμῶν διελθεῖν 

χ. 2; ΕρΏ. ἰΐ. 12; ΡΒ]. 111. 4. οὐΪγ. 

12, ἰχ. 3. 
εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν Κ᾿ ΟΠαρβ.ἱ. 

4. Υἱ 1]. 22, 
1 Νυπι. χα. 18; Κοτῃ. χν. 28. 

Ἰ του κυριον ἡμῶν ἰΒ τεδὰ ὃγ ΒΟΑΜΡ, ἔ, ρ, νρ.» ἴπε Βομαϊγις ἀπά Ῥεβῃίο. ἡμῶν 
ἰς (ντοηρ!]) οπιιειεὰ ὃν ΑΟΌΕΚΙ,, ἀ, ε δῃηὰ πιοβὶ ουγβίνεβ. 

3 "ΈΘΜΡ μδπὰ πεδιῖν 411 νββ. δἀὰ Χριστου αἴϊεγ ἴησου; οπι. δ" ΑΒΟΏΡΟΚΙ, 
(αφμε]γ). 

3 ῬΕΘΚΙ, ἂπά πιοβὶ νββ8. πᾶνε ελθειν προς υμας ; ὃυϊ ΦΑΒΟΜΡ πὰ δε Ηδγοίεδη 
ΞΌΡΡοτί ἴδε τεςείϊνεά οτάεσ. 

4 προτερον 5ῃπουϊά οοπιε ἴτε εβουλομην, ννἢ πελγὶγ 411 ἴῃς υποίδ]β; τπ6 τεςεῖνεὰ 
τεχὲ (οἱοννβ τπε ογάδγ οἵ ΚΙ, ἀπά τῃε Βοδαίτίς. 

δε τειδίπ χαριν, ΨὨΪΓἢ ἰβ Ἰουπά ἱπ ΑΓΌΕΟΚ; δυῖ 6 ΒΠΡ πᾶνε χαραν. 
ὙΠ οἢ 15 δἀοριεὰ Ὁγ ἵν .Η., δά ἴ8 τηεπεοηεά ἰη ΚΕΝ. πιαγρίῃ. τὴν 

“ἔχητε ΑΌΕΘΚΙ,; δεῖϊες σχητε ἢ δ ΒΟΡ (δες οὐ ἰΐ. 3). 

ΤΑ" ἋΡ δᾶνε απελθειν; διελθειν  ΒΟΙΞΕΚΙ,. 

ἦν, 8, χ. 12 δείονν. ἀλλ᾽ ἤ ἴ8 εαυίϊναϊεπί 
ἴο “ εχοερῖ᾿; οὗ. ]οῦ νί. 5, 138. χΙΠ!. το. 

πίζω δὲ ὅτι κιτιλ.: ἀπά 1 λοῤέ δαὶ 
) 6 τοἱἱ! αορἰπκοινίεάρε μπίο ἐπε ἐπάᾶ, 5... 
υὑπῖο τπε ἀδγ οὗἩ ἴῃς 1 οτὰ 8 ἀρρεαγίηρ (35 
ἴῃ τ Ὅος. ἰ. 8), εη δε βεογεῖβ οὗ ]]} 
Βελγίβ 5ῃ8}} Ῥε γτενεδὶςά. 

Μεγ. 14. καθὼς καὶ ἐπέγνωτε κιτ.λ.: 
ἂς αἷξο γε ἀϊά αεολποισίεάρε τις ἱπ ῥατέ; 
ἐ.4.,» ϑονιε οἵ ἴῃεπὶ τηδὰς 18 δοκπον]εάρ- 
τηεηῖ, Ὀυΐ ποῖ 811 (1 Οογ. {ϊ. 4).---ὅτι 
καύχημα ὑμῶν ἐσμεν: ἐλαὲ (ποὶ “Ῥε- 
οἌυ86 ᾽᾽ τῦξ αγέόέ γον ρίογγίπρ (ς΄. ν. 12); 
τδαῖ ἰ5, τῆς Οοτίπιπίαη Οἤυσοῆ ννᾶβ 
Ῥιουᾶ οὗ [15 σοππαοχίοη ἢ ἴτε στεαᾶὶ 
Αροβεῖβ, δηά 511}} “" ρίοτίεὰ "᾿ ἴῃ Πἰπ).--- 
καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν κιτιλ.: ἂς γέ 
αἰδο αγέ οἱγς, ἱπ ἐμὲ ἀαν οὗ ομν 1ογὰ 
εξις. 1,ε5ῖ τΠ15 δββετιίοη οὗ ἢἰ5 βἰπρ]ε- 
πη ἀεάπεββ δηὰ ἱπίερτιν βου] βεὸπὶ ἴὸ 
οἷαι τὶ ΠΥ ὑπάμσςε βυροτίογιεν ἴο Ὦ15 ἔξ] ονν 
ΟὨΒγιβείδηβ δὲ (οσίπιῃ, δε μαϑδίθπβ τὸ δάά, 
Ῥδγεπιμεῖοα!ν, ἢ τεπιδγκαῦϊε ἰδςῖ, 
μᾶς ἢ Πα 18 {πεῖς “ ρίογυ ᾿᾿ 580 γε {ΠΥ 
δ. Ηε Τοπϑίδπεν {πη κΚβ τπ5 οὗ ΠΙ8 
ςοηνεγῖβ; οὗ, “.6.ν ῬΏΠ. 1. 16 απὰ 
ΤΏ εβ8. 11. τ9, 20.---ν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίον 
Ἰησοῦ: “Α ἀδγ οἵ ἴα [δ κὰ" 40. 
ῬδΑῪ οὗ τῆε [μοτὰ δὲ Ἴοπιηοη δχ- 
Ρτεβδίοπβ ἰῃ ἴπῈ ργτορῇεῖβ; οὔ. 158. χίϊὶ. 
6, 9, ]ετ. χῖνὶ. το, Εζεκ. χχχ. 3, Ζεςῇ. 
χῖν. 1, 106] 1. 15, 1. 1, 11, 31 (οἰϊεὰ Αςῖ8 
11. 20), εἰς. Απὰ τῆς ρῆσγαβε ἰ8 ἴάκεὴ ὕὉ 
ὃγ 8:1. Ραδὺυ] (1 Τεβ8. ν. 2, τ Οος. ἰ. 8, ν. 
5; τ΄. ῬΏΗΠ. ἱ. το, 2 Τίπι. ἱ. 12), ἀπά ἰ5 
Δρρίϊεά το ἴδε ϑεοοηὰ Αάνεπι οὗ ΟὮτίβι; 
“΄. αἴ38ο 2 Ῥεῖ. [ϊ. το, ἀπά Μεϑῖι. χχίν. 42. 

γν. 15-22. ΗἸΒ ΟΗΑΝΟΕ ΟΕ ΡΙΑΝ ΝΝΑΒ 
ΝΟΤ 0 Τὸ ΕἸΟΚΙΈΝΕΒΒ. καὶ ταύτῃ τῇ 
πεποιθήσει ἐβονλόμην κ-ιτ.λ. : απ ἐπ ἐλπὶς 
εοηβάεξηες (5ε., τμαὶ τπεν ννουϊὰ δοκπονν- 
Ἱεάρε Πἰ5 β'ποεσίιγ) 1 τσᾶς νεἰπαάξά ἐο σοι 
δέίονε (5Ξε., θεΐοτε ἣὮε ννεῆῖ το Μδοεάοηϊδ) 
μπίο γον, ἰλαΐ γε περί καῦε α Ξεροπάᾶ 
δεπεβέ. ὙὍῆε οἰτουπηδίδηοςεβ δεοπὶ ἴο ἤανε 
Ὀδδη 485 ἔοϊϊοννβ. ΔΝ ΏΠε 8... Ῥδὺϊ] νν88 δὶ 
Ερδβεβὺβ (Αςὶβ χῖὶχ) ἢϊ8β ἱπιεπιίοη πδὰ 
θεεπ ἴο οἵοββ ἴδε Ἔρεδῃ το Οοσίπιῃ, 
δεπος ἴο νἱβῖς Μαςοεάοπία, ἀπά {πεῃ ἴὸ 
ςοπς δδςοῖς ἴο Οοτίπιῃ οἡ ἢὶβ νῶν ἴο 
]υάκεα νυν ἐπε οοπιτγίδυϊτίοηβ νοι Ὡς 
᾿ιδὰά ραϊπετοά (οὐ τ Οοσ. χνί. 3, 4).- Ὑδε 
Οοτἰπιβίαπβ τνουϊὰ τῃυ8 δδνε επη)ογεά ἃ 
“ἐ βεροηπά δεηεῆι᾽ (οὐ, ἔοπι. ἱ. τι, χν. 29), 
ἰπαβγλυοἢ 45 πε νου πᾶνε νὶ5ἰτεἀ τΠπεπὶ 
ῬοΙὴ οπ δὶβ ννᾶὰῪ ἴο Μαςεάοπίβ, ἀπά ου 
ἢἰ5 τεΐυγῃ ᾽ουγπευ. ΤῊϊβ ρτοήεςὶ πε πδά 
ςοπηπιυπίςαῖεά το ἴπ πὶ, ργοΟ Δ ΪῪ ἴῃ {Πα 
Ἰεΐτεσ υνϊ ἢ ἰβ ἰοβὲ (1 Όοσ. ν. 9). Βυῖ Βα 
τεςείνεά ὑδὰ πεννβ ἔγοπὶ Οοσίπιἢ (1 ὕος. 
ἰ, χτὴ, ἀπὰ πὲ ψτοῖε σ (ον. ἰῇ τερὶγ. [|π 
1818 ἰδῖτεσγ (α ὕογ. χνΐ. 5) ἢ ἱποίἀθβητα!ν 
πιεπιοπεά τπδὲ με πδὰᾷ οπαηρεά Πἰβ ρίδῃβ, 
δηὰ τηδιὶ ἢε πον ργοροβεὰ ἴο ἵγανεῖ ἴσοπὶ 
ἙἘρπεβυβ ἴο Οογίπιῃ υἱά Μαςεάοπηία, ἴδε 
τουῖα Ψῃϊςἢ με δάοριεά ἱπ τπε βεαῃεῖ 
(Αςῖβ χχ. σα ἢ(., ομδρ. ἰϊ. 12, νὶϊ. 5). ν πεη 
ἴῃε Οοτίπιπίδηβ πεαγὰ οὗ 115, ἴα Ῥαρδη 
ἴο τεργοδοῦ Πὶπὶ νυν ἤςκΙεπεββ οὗ ρυτγ- 
Ροβε (ςπαρ. ἱ. 17), ἀπά ἴῃε σἤαγρε Ἵᾶπιε 
ἴο Π΄5 εᾶβ. Κννὲ πᾶνε πὶβ ἀείεποε ἱπ ἴῃ6 
νεῖβ8685 (15-22) δείοτε υ18. 

Ψνες. 16. προπ' ἣναι: ““ἴο ὃς 5εῖ 
(οτννατὰ οὔ τὴΡ ουτηαν ". Τῆς ργδοῖῖςε 
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το Ἀσία αν ἢ πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν "᾿ προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ιουδαίαν. 17. 
Σὺ Ἄρην τοῦτο οὖν βουλευόμενος ' μή τι ἄρα τῇ " ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἣ ἃ 
τος Ἀν " βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα 1ἷ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ “ ναὶ 
το λει; ναὶ καὶ τὸ οὔ οὔ; 18. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς 

ψ ομαρ. ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο 2 ναὶ καὶ οὔ" 19. ὁ γὰρ ὃ τοῦ Θεοῦ υἱὸς ᾿Ιησοῦς 
ὁ Ἥετε οπὶν Χριστὸς ὁ ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν "κηρυχθεὶς, δι᾿ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ 
Ρ 1985 γξ 15; Άοπι. νἱῖϊ. 4, 12, 13; οὔδρα. ν. 16, χ. 2, χὶ. 18. ᾳ Μι. ν. 37; 145. ν. 12. τι Τίπι. 

11}. 16. 

Δ Τῆς δεῖξες τεδάϊπρ' ἰβ βουλομενος, ἢ ΦΑΒΟΘΡ, ἔ, νε. δπὰ τε Βομαίτγϊς : 
βονλενομενος ΠΕΚ, ἁ, ε, ξὶ ἀῃὰ τπε ϑγτίας. 

3 ἐγενετο οἵ ἈΦ ΠΌΡΟΕ ΚΙ, ἰβ ργορδθὶν ἃ (πιϊβία κεπ) οογγεοϊίοῃ οὗ ἐστιν, ννῃΐς ἢ ἰδ τεδὰ 
ὃν ἡ ΑΒΟΡ ΟΡ 17, ἴδῃς 1μαἴη ἀπά ἴδε Βοπαϊτγίς νβδ. 

ΣΊΜΑΒΟΡ, 17 ᾶνε ο τον Θεον γαρ; ἴοχί ἔοϊϊοννΒ ἴπε Ἰαῖεγ δυϊπογίεϊεβ ὈΕΟΚΙ,. 

4Ἴη. Χρ. Π48 {πε βυρροτῖ οὗ ΟΒΌΕΟΚΙΡ; δυῖ ΡΑΟ (4 βίτοηρ οοπηδίπαιίοπ) 
Εἶνε Χρ. Ἴη. Τῇε ογάεσ οὗ ννογάβ ἰβ τμβεγείογε ἀου δι, δας ννα ρῥγεῖεγ Χρ. [η. ου δε 
ΜΙ ΠοΪα. 

οἵ βρεεάϊηρ ἔεϊονν- Ὁ τι ϑεῖδηβ οὐ. {μεῖς 
Ἰουγηςεγϑβ, οὗ "" βεείπρ' ἴπεπὶ οὔτ᾽ ἰπ βαίεϊυ, 
15 οἴεη τηοπιοησδά ἴῃ Αείς, ἀηὰ ἰβ ἴηου]- 
οδίεὰ τος ἴπᾶπ οπςε 48 ἃ ἀπ Ὁγ ϑῖ. 
Ῥαὺυ] (βεε τε). 

Ψεσ. 17. τοῦτο οὖν βουλόμενος κ-τ.λ.: 
τολέη ἐλεγείογε 1 τας ἐκμς νπάεά, ἀϊά 1 
δάεισ βελίονεος δ ΤῊς δτιϊοϊς τῇ Ὀείοτε 
ἐλαφρίᾳ οὯπ Παγάϊν Ὀε ργεββεὰ 80 88 ἴο 
σοῆνου ἴδε τηεδηΐϊηρ “ἐλαέ βοκίεπεββ 
Ψ Ὠϊοἢ γοὺ ἰαᾶν ἴο ΠΥ ομδάγρε"; ἰξ ἰ8 
πιεγεῖν ψεπετίς.---ἢ ἃ βονλεύομαι κ.τ.λ.: 
ΟΥ̓ ἐλε τλίπεε ἐπαὲ 1 ῥμγῥοςε, ἀο 1 ῥιν- 
ῥόοδε αεοογάϊηρ ἰο ἐπέ Τα, ἐλαΐ ἐλέγε 
φλομϊα δὲ τὐἱέλᾳ πιε ἐλε Υεα, γεα, απά ἐδ 
Ναν, παν ΤΒαῖ 18, “"ὡἔτε τιν ρῥἷδπβ 
τηδᾶς {κε ἴῇοβε οἵ ἃ ννογ ἀϊγ τηδη, ἴμαῖ 
πεν πᾶν δὲ σμδηρεὰ δοοογάϊηρ ἴο τὴν 
ον οἀρτῖος, Κὲς ἰο-δγ, Νο ἰο-πηογγονν ὃ ̓᾿ 
Η! 5 διρυπιεηὶ ἰ8 ἴπδὲ, Δ Που ἢ τπε ἀεῖα 8 
οἵὗ ἰδ οτ ξίῃδὶ ρίδη μαὰ ὕδεη αἱτεγεά, γεῖ 
ἴῃ βρίγ δῃὰ ρυγροβδε ἰξ ννὰβ ὑπομαηρεά; 
1Πεγα 18 ΠῸ τοοῦλ ἴοσῦ δὴν Ἴοἤδγρε οὗ ἴη- 
Τοπϑίβίεπου ογ ἤσκίεπεββ. Ηἰ8 ὑγίποίρ]εβ 
οὗἨ δοιίοῃ ἅγε ὑποῆδηρεαῦϊε, 45 ἰβ {πε 
αοβρεὶ ννδιοῃ δ ργεᾶοῆεβ. Ηε Πδά ργο- 
τπλϊϑεά το ρὸ ἴο Οοείπις, ἀπά ἢε ννου]ὰ ρο. 
Ἐοτ 4 5: πη υδὲ οὗ 1πΠεῈ6ὶ ρῆγαβε κατὰ 
σάρκα 8εε τεῆϊ,, ἀπὰ οὐ, οδαρ. ν. 16. Τῆς 
τεἀυρ!]οαιίοη ναὶ ναὶ... οὔ οὔ ἰ8 ποῖ 
ΔΙτορεῖμε εᾶβὺ ἴο εχρί δίῃ; διὰ ννὲ πᾶνε 
γαὶ ναὶ τερεαϊεά 5: π]]Ατῖγ ἰπ Μαῖϊ. ν. 37, 
Δηά ρεσῃᾶρβ ΨῈ ΤΊΔΥ ἷβο Ἴοοτραγε ἴδε 
᾿Αμὴν, ᾿Αμήν οὗἩ 8:1. ]οΠπ᾽5 ἀοβρεὶ (ε.}.» 
χ. 1ὴ. ϑογὴβ ογιεῖοβ (6.ρ., ϑδίεςκ) πᾶνε 
τερατἀεὰά ναὶ ναὶ . .. οὔ οὔ Πετε 8485 8Π 
δοῖυδὶ ᾳυοϊδιίοη ἔτοπὶ Μαῖϊ. ν. 32. Βυῖ 
ἀρϑτγὶ ἔτοσῃ ἴῃς ἔδςϊ τπαῖ 1815 Ορ᾽ πίοη γεβϑὶβ 
οπ ἃ 4υϊϊε υπίεηδῦϊε ἰΠδοῦυ 48 ἴο πὲ 
ἄδλιε οἱ τι !8 Ἐρίϑιϊε (βεε Ϊπμέγοά., Ὁ. 12), 

{πε οοπίεχι οὗ ἔπε ννοτὰβ υν1}} ποῖ Ἰεπὰ 
ἰϊϑεῖῦ ἴοὸ δὴν βυςσῇ ἱπιεγργεϊδιίοη (βες 
δῦονε). 

εις. 1:8. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς ὅτι κιτιλ.: 
μὲ ας ἀοά ὶς ζαϊἐλζμϊ, Ομ τσοογά, εἰς. 
ἙἘογ ἴτε οοπείγυςτίοη, οὐ. τἴῆε εβἰγα!δι 
ἔοττηβ οἵ δβϑϑενεγαϊίίοῃ ζῇ κύριος ὅτι, “25 
τῆς [ογὰ [ἰνεῖῃ ᾿" (1 88π). χχ. 3, 2 ϑᾶσι. 
ἰϊ, 27), ἀπά ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν 
ἐμοὶ ὅτι, “45 ἴῃε ἰγυτἢ οὐἩἨ ΟἾτίδβι ἰ8 ἴπ 
τὴς ᾽᾿ (χὶ. το). Ἐοτ πιστός 45 ἀρρὶ ἰδ ἴο 
αοά, 8εε Πεαϊ. νἱϊ. 9, 1 Οοτ. ἱ. 9, χ. 13, 
Ι Τρ, 3“. 2 Τῆεβ5. ἀὐὴ 3, 2 Τίπι. 11. 
13, ἀπὰ οὗ. τ 84π). χν. 20.---ὦ λόγος ἡμῶν 
ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ: Ων 
τοογα (5..,) ΤΥ Ῥεγϑοηδὶ ςοπιτηυπίοδιίοι 5 
ἀῦοιυξ ΠΥ ἸΟΌΓΠΕΥ, 848 ννε}] 88 πε πιεββαρσε 
οἵ τπε αο8ρε]) ἐοτσαγάϊς γοι ἐς ποὲ Υεα απὰ 
Ναγν. 1 ἄο ποῖ ἀεοεῖνε γοὺυ οἵ νδοϊ δῖα 
ἴῃ τὴν ρύυγροβε: οἵ. ἰϊ. 7. 

ψετ. το. Ης [88 δρρεαϊςὰ ἴο (ἣς 
[ἰτέα] ηε 88 οὐ αοά, δηὰ ῃῖβ βυρρεβὶβ 
τε ἴπουρῃι οὗ ἴπεῈ ὑποῃδηρεδῦ!εηδ88β οὗ 
ΟὨγιδῖ.---ὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ υἱὸς κιτιλ.: ,0γ 
ἐλ δον οὗ Οοά, ΟἈλγίσε Ὑεθμς, Ὡβὸ 
τας ῥγοείαϊνιεὰ ἀπιοηρ γος ὃν μὲς. ὙΠῈ 
Ῥοβίτιοη οὗ τοῦ Θεοῦ δεΐοτε γάρ (48 ἱπ 
τῃε ἴγὰε ταχ) Ὀτίηρβ ουἵὐ ἴπε βεαύεποε οὗ 
τπουρῃς δεϊίετ, 85 ἴξ Ὀτίπρβ Θεοῦ (πε 
οοππεοίίηρ ννοτἄ) ἱπῖο ρτοπιίπεηςεα.---δι᾿ 
ἐμοῦ καὶ Σιλονανοῦ καὶ Τιμοθέον : εὐε» 
ὃν νι απὰ δι υσπις απὰ Τίριοίπν. ὙΠαβε 
ἐβέξο Ῥτουρῆς ἴπεῈὶ αοβρεὶ τὸ Οοτγίπτῃ 
(Αςῖβ χνῆ!. 5), απὰ ννεγε οἱοβεῖν δϑβϑβοςί- 
αἰβὰ ἀυτίηρ ἴπε Αροβεῖε᾽ 58 ἰαδουγβ ἱπ ἴῃδϊι 
οἷἵν (1 ὙΠεββ. 1. 1,2 ὙΠεβϑ. ἱ. τὴ. δὲϊ- 
συν 18. ΟΥΪΥ ΔποΙδΕΙ ἔογπὶ οὗ ἴῃ6 παῦλα 
δέὲίας; με ννᾶ8 ἃ ργορπεῖ (Αςῖβ χν. 32), 
δηά δρραγεηεῖγ, ἅκὲ 81. Ρδυ], ἃ Εογηδῃ 
οἰτίζεπ (Αςῖβ χνὶ. 37), δἀπά βΞῃασεὰ τε 
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Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν " 20. " ἄοπι ἐν. 
ὅσαι γὰρ " ἐπαγγελίαι " Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ, καὶ ᾿ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, ἢ 

21. ὁ δὲ ᾿ βεβαιῶν ἡμᾶς 2 σὺν ὑμῖν τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 

εἰς Χριστὸν, καὶ “χρίσας ἡμᾶς, Θεός ̓  

ἀἰ!. 21. 
οπι. χν. 
8, τ (ος. 
ΐ,6,8; (οἱ. 
ἰΐ..); οἵ. 8 νυν 22. δὃ καὶ "σφραγισάμενος [1.7 17. 

ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν " ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. ἈΆΟΣ ἱν ἂν), 
ΗεὉ. 1. 9. 
ἘρΆ. ἱ. 14. 

1 και ἐν α 

Υ͂ ]οΒὴ νὶ. 27); ἘΡΏὮ. ἱ. 13, ἰν. 30; Κεν. νἱϊ. 3,4. ν Οεῶ. χχχν !. 17; ἐμάρ. ν. 5; 

ὈΡΕΕΚΙ, δὰ τῆς Ηδζοίεδη ; διο και δι᾽ αὐτου Πα5 ἴΠε ΒίΓΟΠΡΕΈΓ 
δυρροσγὶ οὗ ΑΒΟΟΡ 17, ἴδε Ρεββῃίτιο δπὰ τε Βομαίτίς. 

3. Ὁ πὰ τᾷς Ηδζοίεδη βιαπὰ αἰπιοβὶ δοπς ἰῃ τεαάϊπρ νυμας συν ἡμιν; Β δᾶϑ υμας 
σνν νμιν ληὰ υμας δἱ ἰῃε επά οὗ τῆς νεῖβε. 

Σ᾿ ΟΒΟΟΌΕΓΟ ἤᾶνε ο και σῴφρ.; 6 πὰ {δε [,Αἰἱπ πᾶνε καὶ ο σῴφρ.; νὮ11ε 
ΠΟ ΚΕ 17 ἀπά ἴδε Βοδαίγὶς οπηῖξ ο αἰϊορεῖμει. Τί βοϊ. γεϊδίπβ ἰὶ θείογε και, δυϊ 

.Η.. ἐποῖοβε ἴτ ἴῃ Ὀγδοκείβ. 

Ἀροβεῖθ᾽ β ρει 8 ἀυτίηρ τπε ννῃοὶς οἵ δ᾽8 
δβεςοπά τηϊββίοηδγυν ᾿ουγπεν (Αςῖδβ χν. 40--- 
χνῖ!, 18). Μὲ δῶσ οἵ πἰπιὶ δραίπ δἱ 
Εοπις (1 Ῥεῖ. ν. 12).---οὐκ ἐγένετο ναὶ 
καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ οναν: ἴσας 
πο Υεα απὰ Ναν, διέ ἐπ Ητηι ἐς (5ε., ἢα5 
Ὀδέη ἂπὰ σοπείπυεϑ το θὲ) Υεα. Τθετγε 
18 Ποὺ ἀουδιξα!πεββ οὐ νδοι]διίοα ἰπ ἴπ6 
ψοτὰβ οὐ ΟὨτίδε (Μδιῖ. νἱῖ. 29, [ομη χίϊ. 
50); δπά Ηε ςοπείπυδιν ἐπιρῃδβίβεὰ τπῈ 
Ροβιτίνε πὰ ςοτγίαίπ ομαγαοῖο οὗ Ηἰβ 
ἰεδοδίηρ ὉΥ πε ἱπισοάυςίογΥ ἔογπιυϊα 
᾿Αμὴν, ν. Μοχε ἴδῃ (ἢϊ8, μβοννενεσ, 
ἰδ ἰηνοϊνεά Βεῖε. ΟἾγίβί, νῆο ἰ8 τῆς 
Οθεςὶ ἀπά ϑυπὶ οὗ 8ι:. Ῥαυ}᾽8 ργεδοβίπῃ, 
ἰ5 υπομδηρεδδὶς (Ηεῦ. χίϊ!. 8), ἔος Ηε 18 
ποῖ ΟὨΪγ “ἴσας " (εν. {ϊ. 7), Ῥας “δε 
Τιμ᾽" (]ομη χὶν. 6): Ης 18, ἰῃ ὑτίεῖ, 
ὁ ᾿Αμήν (εν. [1]. 14), ἀπὰ 50 ἰξ τῆδυ ὃς 
βαϊά τῃαῖ ἂπ Εἰεγηδὶ “Ὑεα᾽ 28 σοπια 
ἱπῖο θεὶπρ (γέγονεν, [ξβγουρ Ηἰ8 ἱποᾶγ- 
τδῖς [.16) πη Ηἰσῃ. 

νει. 2ο. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι κιτιλ.: 
ἴον μοῖν νὴ Ξοέυεν δὲ ἐλφ ῥγονεῖσες οὔ 
Θοά, ἐπ Ηἰνε ἐς ἐμ Υεα. Νοῖ ΟΠΪΥΚ νν88 
ΟἸἩσίβι ἃ διάκονος περιτομῆς . . . εἰς τὸ 
βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέ 
(Εοπι. χν. 8), δυῖϊ Ης ἰ8 Ηἰπιβοϊξ, ἰη 18 
ονῇ Ῥεσζβοη, ἴῃς ἴσῃε 0] Π]πεπὶ ἀπά τε- 
οδρίτυϊδιίοη οὗ ἔπεπὶ 411 (εὐ. 68]. 111. 8).---- 

καὶ δι’ αὐτοῦ τὸ ᾿Αμήν κιτ.λ.: τολέγέ- 
νε αἰτο ἐλγοηρὰ Ηἰνε ἐς ἐπε “ Αν»εεη,᾽" 
ἰο ἐλε ρίογν οἵ Οοά, ἐκγομρὰ μ5. Ὅς 
τελάϊηρ οἵ πε τεςεϊνεἃ ταχὲ σοηςθ8158 ἴμ 6 
ἴοτος οὔ ἴπεϑε νογάβ. [18 θεσαυϑδε Οἢγίβι 
18 ἴῃς ςοπδυπιηηδιίοη, [πε “Ὑ6δ᾽᾽ οὗἉ τε 
Ὀϊνίπε ργοπιίβεβ, ἴπαι τῃ6 “Απλεη ̓ ἰβ 
Βρεςίδιν διτπρ δὲ ἴῃς οἷοβε οἵ ἀοχοῖο- 
ξε8 ἐπ ΡῬυδ]ῖο ψογβῃρ (1 Οος. χὶν. 16). 
Ὡς τπουρπι οὗ τ1πε ἐυ]ΠΙπιεηὶ οὗ αοά᾽Β 

Ῥτοπιῖϑεβ παίυγα!ν ἰεαὰβ ἴοὸ ἃ ἄοχοϊο, 
(Εοπι. χν. 9), ἴο νι ο ἢ ἃ βοϊθπιη “μήν, 
ἴῃε Ηεῦτενν ἔοτα οὗ ἴῃε ατεεῖς ναί, ννῆοβε 

βίρηϊβοδηοε 88 ἀρρ᾽εὰ ἐο ΟἩτῖβε μᾶ5 7υϑὲ 
θεεη ἐχρουπάεά, 18 ἃ διϊίίπρ οἰϊπιαχ. δι᾿ 

ἴῃ τῃϊβ οἴδυβε ἱποϊυάσδβ, οὗ οοιζβς, 
οι 5:1. Ρδὺ! δπὰ ἢὶβ σοτγεβροηάεηίβ ; 
ἱξ τεΐεγβ, ἱπάδεά, ἴο τες βομραὶ Ῥγδςῖίος 
οἵ ΟΠ είβεδηβ ἴῃ τπεὶγ ρυδὶὶς ἀδνοιίοπβ. 

γε. 21. ὁ δὲ βεβαιῶν κιτιλ.: ποτο Ηε 
ἐμαὶ «ἰαδιί ες κείν μς τοϊέδ γομ ἱπίο ΟἈγίσέ 
απὰ αποϊπέε π5 ἰς Οοά, εἰς. Ἐος ἴδε 
ἔοττῃ οὗ ἴδε βεηΐεπος οἵ. οβδρ. ν. 5. Τῆς 
υἱυϊπιαϊς ρτουπά οὗ 81. ΡΑυ]}᾽5 βιεδάξαβι- 
Ὧ 688 ἰπ ΟὨγίβι ἰΒ αοἁ Ηἰπηβεῖῖ; δηὰ μανίηρ 
δεεη ἰεὰ οἡ ἴο βᾶν τῃϊ8, ἢς δδάβ σὺν ὑμῖν, 
ἴῃ ογάεσ ἴο ἱπισοάυος (48 ἢε ἀοεβ δὶ ὄνεῦυ 
ΟΡροτιυπίν ἱπ {πὸ εαεὶν ρατὶ οἵ τὰ 
Ἐρίβε]ε) τε ἰάεα οὗ ἁμὶν Ὀεΐψεεη ἢἰπὶ 
δηὰ δίβ Οογιπιπίδη οοηνετίβ. Τῆς ΡΟΪΔῪ 
ου Ψοτὰβ Χριστόν . . . χρίσας ἰΒβ οὈνίουϑ ; 
τῆς οπἱν οἵδες ρίαςε ἰπ τῆς Ν.Τ. νῆεγε 
τῆς ἰάδα 8 ἐουπά οἵ πε “ ἀποίπιίηρ " οὗ 
πε ΟὨἩγβείδπ βεϊΐενεσ ὉῪ ἡὐμας τ ἐς 7ομη 
11. 20, 27, ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε τοῦ 
ἁγίον. βεῖμεπια α αο ροδισάους ἡ μα 
σέναϊση, Ρ. 104) ἰδαϊ βεβαιόω - 
βών (Ξεε ποῖε θεῖον) γε Ὀοῖῃ ἐδοαηκαι 
ἴεγπιβ δεϊοηρίης ἴο ἴδε ἰανν οουτίβ (εὐ 
μεν. χχνυ. 23, .ΧΧ), δπὰ {παῖ βεβαιῶν 15 
Βεζε ἀο]!θεγαίεῖϊν υβεὰ γαῖῃες ἤδη κυριῶν 
(6 Δ!. {1}, 15), οἵ. ΔὴῪ οἵδε δυο ννογά. 

γεγ. 22. ὁ καὶ σφρ. ἡμᾶς κιτ΄λ.: τοῦο 
αἰτο τεαἰξά πμ5 (:.., 411 ΟἨσί βιδπβ), αμά 
ζανε μς ἰλε εαγηέςί οὗ ἐλε ϑῤίγὶἐ ἐπ ΟῊν 

αγίς. ΤὮς δογὶβῖβ, σφραγισι ... 
δούς, ροἰπι ἴο Δςῖ8 οοπηρίεἰεά αἱ ἃ ἀεῆηίϊ!τε 
τιαοπηεηΐ ἰπ ἴΠς ραβὶ; δηὰ ἴΠ1|8 σᾶῃ ΟΠΪΥ 
ταεδῃ ἴΠε πηοπγεηὶ οὗ δαῤέϊενι. ΤὨϊΪΒ, ἴοο, 
ἰδ {πε Ῥεβὲ εχρίδπδιίοη οὗ ἴδε ρδγβ]]εὶ 
Ῥδββᾶρεβ, Ερῆ. ἱ. 13, ἰν. 3ο. Τῆε ρμἱῆ οἵ 
τῆς Ηοῖν ϑρίγις ἰ8 γερεαίεα υ τπηεπιοπεά 
858 Ἑςοηϑεαυδηῖ οὐ Ὀαριίδπι (Αςῖδβ ἰϊ. 38, 
χῖχ. 6) ; ἀπὰ ἴδε σφραγίς, οἵ “58εἰ οὗ 
δαριίβπι, ἰβ ἃ σοτηπιοη ἱπιᾶζε ἱῃ ΘΑΙΪΥ 
ΟἈγβείδη ᾿ἰτεγαΐατς (4... [2 ΟἸεπ,..) ὃ 8, 
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χα (ος. νἱΐ. 
48; “παρα. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Ι. 23---.24. 

23. ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν, 

χἢ!. 6, χη. ὅτι 5 φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ' ἦλθον εἰς Κόρινθον - 24. " οὐχ ὅτι 
Υ ΕΝ "κυριεύομεν ὑμῶν 3 τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, 

Νϊ, 12, ἰν. ᾿ 
17; 2 ΤΒεδβ. 11]. 9. Σ Ἄοαι. νἱ. 9, 14, νἱΐ. τ, χίν. ο; 1 Τίπι, νἱ. 15. 

1 ἢ88 οὐκ, Ψ»ηϊςἢ 4150 βεεπὶβ ἴο ἤανε δε γεδᾶ ὃν τῆς Ρεβῃϊιο, Βομαϊσίς ἀπά 
ἃ, ε, δὶ οὗ τδε 1,διπ8. 

3 ΠΕ6 δπηὰ ἰδὲ 1,διϊπ8 ρίνε ἴπε οτάες τῆς πιστεως νμων. 

τηρήσατε. . . τὴν αγῖδα ἄσπιλον). 
τηρής βεαὶ " οἵ ΤΣ Ἐν 18. ρίνεη ὉΥῪ 
8ι. Ρδυὶ] (2 Τίπι. ἰϊ. 190) 28 “"Τῆε [μοτά 
Κπονεῖῃ ἴμεπὶ (Παὲ ἀτὲ Ηἰβ" (Ναπι. χνὶ. 
5), ἀπά “1,δἴ δνεγυ οὔς ἴπαὶ παπλεῖῃ ἴῃς 
Νάπιε οὗ τῆε 1οτὰ ἀξδρατὶ ἔτοπι αηγίρῃι- 
εουβῆε88᾽᾿ ([88. 1. σὰ; οὔ. Ναπι. χνὶ. 26, 
188. χχνΐ. 13). Τῆς ἀρραβών (ξεε δ εχ- 
Βαυδβῖϊνε ποῖα ἱἰπ Ῥαδγβϑοῃ, Οη ἐλε Ογεεά, 

νἱϊ!.), ἐνε., 3», ἰ8 ἃ ἢτγβι ἰπβίδι πιεῖ, 

Βίνεη ἴῃ ρἱεάρε οἵ 1} ραυτηεπὶ ἴῃ ἄυς 
οουζγβε ; δεὲ τεῆϊ. δηὰ οὐ ἔοπι. νἱϊί. 16, τὸ 
πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν 
ὅτι ἐνμὲν τἐκνα Θεοῦ: ΡΝ ἴδεμο ἀπαρχή 
τοῦ πνεύματος (Εοπι. νἱῖ!. 23). Εοτγ ἴδε 
ςοηβίς. διδόναι ἐν ο΄. ΕΖεΐκ. χχχνΐ. 26, 
7ΘΒη ἰ}. 35, Αςῖβ ἰν. 12, σῃδρ. ν"ΐ. τσ, τό. 

ψ ες. 23---ἰϊ. 4. ΤῊΣ βαι, ΕΒΑΒΟΝ ΟΕ 
ΤῊῈ ῬΟΒΤΡΟΝΕΜΕΝΤ ΟΕ ΗΙΒ ΝΊΒΙΤ ΤῸ 
ΟΟΕΙΝΤῊ ΜΑΒ ΤΗΑΤ ΗΕ ὈῚ0 ΝΟῚΤ ΨΊΒΗ 
ἨΙΒ ΝΕΧΤ ΝΊΒΙΤ ΤΟ ΒΕ ΡΑΙΝΕΌ,, Α8 ΤῊΗῈ 
ΜΑΒΤ ΗΑῸ ΒΕΕΝ.--Νεῖ. 23. ἐγὼ δὲ μάρ- 
τυρα τὸν Θεὸν ἐπικ. κιτιλ.: ὁὀκέ (56., 
νΠδίενου ΠΥ ΟρΡροπεῃῖβ πΊΑῪ 580) 1 ἐπυοΐε 
Οοά ας α τυϊένιδ55 αρ αἰπ5έ μιν οομὶ, 5... 161 
ΒΡεακ ἐλ βεῖγ ; οἵ. ἔοπι. ἱ. ο, 6]. ἱ. 20, 
ῬΒΙ]. 1. 8, 1 Ὑδεββ. ἰϊ. 5, το. Εὸσ ἐπί 
υδεὰ ἴῃ τπἰδ ΨΑῪ οὐ εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ 
αὐτούς ([μκς ἰχ. 5). Τῆς ΑΟΝ. δηά ΕΝ. 
“μῥοη ΤᾺΥ 800} ἀο ποῖ δτγίπρ ουῖ ἴῃς 
Βεπβε οἱεαεῖν. ---- ὅτι φειδόμενος ὑμῶν 
κιτιλ.: ἐλαέ ἰο Ζῤαγε γομ 1 εαπιε κοΐ αραὶπ 
ο Οονίπμέλ, ἰ.ε., “1 φραϊὰ πὸ ἔγεϑὴ νἱ ϑβιῖ,᾽" 
“1 ρανε ρΡ ἴῃς δουρπὶ οὗὨ Ἴσοπιίηρ᾽". 
Ὑῆε ΑΝ, “1 οᾶπιε ποὶ ἂς γέεξ,᾽ 18. πεῖε 
αυΐϊς πιϊβεδάϊηρ (οὐ. χί᾿ϊ. 2 ἀπά σ (ος. ἱν. 
21). 

εἰ. 24. ΤῊΪΒ νεῖβϑε 8 ραγεπίμοιίοδὶ, 
δηὰ ἱπιτοδυςεὰ ἴο ρσυατά ἀραϊπβὶ τηΐβ- 
υπάετβιαπάϊηρ. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν 
τῆς πίστεως: ποί ἐδαΐ τοό καυε ἰογάξλῖῤ 
Οὐ γομῦ ζαϊέλμ. ΤῊΪΒ ἰ8 ποῖ ἐπε ἀερασῖ- 
πιεπί οὗ Πΐβ Αροβίοϊίς δυϊποτίιν (οὐ. ᾿υκε 
χχίϊ. 25, σ᾿ Ῥεῖ. ν. 3).--ἀλλὰ συνεργοί 
κιτιλ.: διέ τὸϑ αγέ (ουἱν) ψεϊἰοτο-τυογὰενς 
ἐπ (ργοάυςίπρ) γομγ 707; ἃ Ῥαζεπιῃεβὶβ 
νη ἃ ρασεπιμεβίβ, ποὶ πεοαββδγυ (0 ἴῃς 
δεπβε, δυῖ δὐάεὰ το ἐπιρῃδβίϑε οτος πιοτα 
δῖβ βεπβε οἵ ἴῃς οοπιπίοη [168 Ὀείννεεη 

υἷι ἀπά τῆς Οοτείπεῃΐδπβ (οὐ ἔοπι. χνὶ. 
3, παρ. νἱϊϊ. 23, Οο]. ἱν. 1 «-- τῇ ὰ 
πίστει ἑστήκατε: [ογ ὃν τὴ γι 
δίαπά. 1 ἰτ ψετγε ἀοπχϊπαϊιεᾶ ὃν εἶς 
δυϊπογὶτν οὗ δποίπεσ, ᾿ νουἹὰ ποῖ θὲ τ 5 
πε ἱπβέσυπιεπὲ οὗ {πεῖς βιεδάξδβίηςβθ. 
Αποῖπεσ (Ἰπέεγιου) ἱπιαγργεϊδιίοη ἰβ, “"Α5 
τεραγάβ γουγ ἔα!" γε βιαπάᾶ," ἱ.ς., “1 
Πᾶνε πὸ ἕδυϊε τὸ βπὰ ψ τ γοῦ 80 ἔδ 48 
γουτ 411} ἰ8 σοησογπαά ""; δῖ 1Π 6 ΡΑγΆ]]ε], 
Εοπῃ. χί. 20, δθοβ8 ἰο ἢχ ἴπε ἀδῖϊνα δ5 
ἱπβισυσηθηῖϊδ. 
ΟΠΑΡΤΕᾺ ΠΠ.--τνετ. τ. ἔκρινα δὲ ἐμαν- 

τῷ τοῦτο κιτιλ.: ὁνέ 1 ἀεοιάφα ἐλπὶς ὕογ 
Ἐν οἵόοη βαῖε, ἰλαὶ 1 τσοομϊὦ πο εονπέ 
ἀραίΐίη (0 γομ τοὶἐκ ξογγοτῦ; ἱ.ε., 1 ἀεῖετ- 
ταϊπεὰ τῆδι τὴν πεχί νἱϑῖϊ βπουϊὰ ποῖ ὃς 
Ῥαϊπέωυ, ἃ5 τὴν ἰαϑὶ νναβ. ὙΠε ᾿υχιδροβὶ- 
τίοη οὗ πάλιν νἱῖἢ} ἐν λύπῃ (8εε ςτίϊ. 
ποῖς) τεφυίτεβ {πδῖ ἱπϊεγργεϊδιίοη. Ηεπος 
186 ἔοτπιοσ νἱβὶς ἰη 851. Ῥδυ]5 πιϊὶπὰ οσοιά 
Ὡοῖ ἢᾶνε Ὀξεη Πὶ8 γε νἱϑῖς τὸ Οογίπιῆ 
(Αςῖβ χνι. τ 8.), ἴον ται ννὰβ ποὶ ἐν 
λύπῃ. Απὰ τῆυβ ννε ἃγὰ ἰοσοβεᾶ τὸ Ἄοοη- 
οἴυᾶς ἴπδὲὶ ἀποίποσ νἱβὶῖϊ ννὰβ ραϊὰ ἔτοπι 
Ερδεβυβ, οὗ ψνῃϊοἢ πὸ ἄειδι}]5 πᾶνε θεεῃ 
Ῥγεβεγνεὰ (οἷ, χίϊ. 14, χιἱϊ. α). Ὅς οοη- 
ἀϊτίοηβ οὗ ἴπε βοδπῖν ενίδεπος δνδὶαῦ]ε 
δέξῃ δεβὶ βαιϊβῆε Ὁγ βυρροβὶπρ ἴδ ϑ8ι. 
Ῥαυ] 8 βεσοπά νίβί: ἴο Οοτίπεῆ ννᾶβ ραϊά 
ἔοπὶ Ἑρἤεβυβ ἀυτίηρ ἴῃς ρετὶοὰ Αςῖς 
χίχ. το. Αἰδγγηΐπρ πεν δὰ ργοθδῦγ 
τελοπῃεὰ πίπι, δηὰ ἢε ἀείεττηϊπεὰ ἴοὸ πιακα 
ἐηαυΐγιε5 ἴοσ Ἠἰπιβεῖῖ, Οπ ἰδ γτεϊυστ ἴὸ 
Ἑρδαβυβ δε ψτοῖε ἴδε Ἰεϊίεγ (ον ἰοβ) 
αἰϊυάεά ἴο 'π 1 Ὅος. ν. 9, ἱπ ννϊοἢ δας 
οδαγρεά ἴῃς Οοσί πε ἢ 18 Π85 “ ἴο Κεερ πο ςοσὴ- 
Ῥᾶπγ νυ ἐογηϊςδίοσβ ". ϑυθδεαυεπεγ το 
1τη18 ἢε αραὶπ τεςεἰνεὰ ἀϊδιτεβδίηρ ἱπιε}1:- 
δεηςε (τ Οος. ἱ. ΣἹ, ν. σ, εἴς.), νῃεγεῦροη 
Πε ντοῖς {πε ἢἤγβι σδποπίοδὶ Ερίβε]ε ἔὰὲ 
Ϊπίνοά., Ῥ. 7). 

Ψψεσ. 2. εἰ γὰρ ἐγὼ κιτιλ.: μον 1Γ 1 
"»παΐε γον βόγγν, τοῖο ἐδιεη ἐς κε ἐπαέ πιαλε5 
"ὁ ρίαά, διε ἄδ τοῖο ἰ5 νεαάΐέ ϑονῆν ὃγ νεὲ ὃ 
Ηἰβ ἀγρυπιεπὲ ἰ5: ΝΏεπ 1 πιᾶκα γοῦ 
ΒΟΙΤΥ, ἰξ ἰ8 (παι γοι πιᾶὺ τερεηΐ (8ες 
Τἤδρ. νίϊ. 09), ἀπά 80 ρ᾽δάάθῃ τὴς : Τὰ 
ἐἤδηρε οὗ ἢ ΜΆ5 ποὶ ρτοπιριεὰ ὈῪ 
ἴδε ἀεβίτε οὗ ρινίῃρ Ραΐπ, Ὀυϊ οἡ ἴῃς ςοη- 



Ι.1--5. 

“τῇ γὰρ "πίστει "ἑστήκατε" 11. 1. 
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"ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, " ἔοπ!. αἰ, 
"τὸ μὴ πάλιν ἐλθεῖν 2 ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς. 2. εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ Θοε: χνΐ. 

ὁμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὃ ὁ " εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ ; 
4. καὶ ἔγραψα ὑμῖν 4 " τοῦτο ὅ " αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην 5 ἔχω 7 ἀφ᾽ 

ἃ Άοπι. χὶν. 
13. 

Ὁ Εοπι. χν. 
ὧν ἔδει με χαίρειν - “ πεποιθὼς “ ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ το; αἱ. 
πάντων ὑμῶν ἐστιν. 4. ἐκ γὰρ πολλῆς "θλίψεως καὶ “ συνοχῆς ς Εοπι. χιϊί. 

καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ 
τὴν ὃ ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ἢ ὑμᾶς. ἵπν ας 

5. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλ᾽ " ἀπὸ " μέρους, (] 

6; ςδαρ. 
νἱϊ, τας 

εἰ 
οὔ 
1 κιχχὶ.25. 

1Β 17, ἴλε Βοπαὶϊγὶς δηὰ Ηδγοίεδη ἢᾶνε γαρ; Ὁ" [48 τε; 81] οἵἴπεγ δυϊποσγίεεβ δε. 

ΞΜΑΒΟΚΙΟΡ ρίαςε ελθειν αϊες υμας; ΠΕᾺ πὰ τδε Ῥεββίτιο γεδὰ ελθειν προς 
νμας, δηὰ τῃε Βοδιαίτίς ἢδ5 τὸ μὴ ελθειν προς υμας εν λνπῃ (οπιίττἰπρ παλιν). ῃςε 
τεςεϊνεά οτγάεσ ἰβ ἰουπὰ ἰπ ἃ ἔενν ουζβῖνεβ οηΐγ. 

5 ΜΜΟΌΕΘΚΚΟΡ, εἰς., εῖνε ἐστιν; οπι. δ ΑΒΟ πὰ ἴδε Βοπδαίτίς. 

4 ΟΟΘΌΕΟΘΚΙ,, {με ϑυγτίας δηά (πιοβι) 1 αἰτίη νβδ. πᾶνε υμιν, ν᾿ ΪΓἢ ἰΒ οπι τις ἃ ὈῪ 
Δ ΓΑΒΟ ΟΡ 17 δπὰ ἴπε Βομαίτίς. 

δ. 00 ρῖνε αντο τοντο («ἡ νἱϊ. 11); Α ἀπά τπε Βοπμαίϊγις οπηῖς αντο. 
5 ῬΕΟ δπάδ ἔεν οἵδεσ δυϊπογίτεβ πᾶνε νπὴν ἐπι λνυπὴν (τοπὶ ἃ τεπιϊπίβοεπος οὗ 

ΡΗΪ]. {ϊ. 27). 
Ἴ ξχω ἈΕΌΕΟΚΙ, ; Ρεϊτεσ σχω, ΑΒΟΡ (8βεε οἡ ἱ. 15). 
5.6 δΔ8 ινὰ γνωτε τὴν ἀγαπην. 

ἱγΆγυ ΌΥ ΤῊΥ ἤξᾶσ ἴπδὲ, {{ 1 νἱϑίιεὰ γου 48 
Ι μαά ᾿πιεπάβά, γου ννουἹά βαάάδη τη: 
1 βῃουϊὰ πᾶνε παὰ ἴο ρτίενε, δπὰ δὲ 
δτιενεὰ ὈγῪ ἴμοϑεὲ ννῆο ἅγα ἴτε βουγοε οὗ 
ΤΥ Ῥυγαδὲ ον. ΜῈ τῆς ἱπιγτοάυςίογΥ 
καὶ τίς, “ὙΠΟ {τπεη,᾿ τ(ἢε ἱπιρ!εὰ 
Δπδινεῖ Ὀεϊηρ “ΝΟ οπε,᾽ οὐ Μαζκ χ. 26, 
καὶ τίς δύναται σωθῆναι, ἀπά οδδρ. ἰἱ. τ6. 

γες. 3. καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ : ακπάὰ 
1 ωνοίε ἐπὶς νεγγ ἐδίπρ ; ἐ.6., 1 ςοτηπχυηΐ- 
ολιςὰ πὶγ Ἴσπᾶηρε οἵ ρίαπ (1 Οος. χνὶ. 5 
Η.). 80 ἔκρινα τοῦτο ἰπ νεῖ. :. (Τῆς 
τγδηβίδιίίοη “ 7 υβὲ ἴογ 118 γεδβϑοη,᾽" ἰακίηρ 
τοῦτο αὑτό ΔλάνετιὈ !Δ}]γ, ἰβ 4150 δάπηϊ!8- 
δἰΌ]ε; οἵ. 2 Ρεῖ. ἱ, 5).--ἶνα μὴ ἐλθὼν 
λύπην κιτιλ. : ἰεεέ τολέη 1 οανπς 1 «πομίά 
γμαυε τογγοῖῦ ὕγονε ἐμένι {δὴ π τολοε 1] 
ομρλέ ἰο τϑοῖρς, ἀφ᾽ ἰδ ἴος ἀπ 
ἐκείνων ἀφ᾽ ὧν; ε΄. τ Ρεῖ. 11. χ2, 111, τ6.-- 
πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὅγϑὲ κιτιλ.: λαυ- 
ἱπρ ςοηβάεηεε ἐπ γος αἰΐ͵, ἐλαΐ νι» 70} ἐξ 
ἐλε 70γ οὗ γομ αἰἱϊ; ἐ.ε., ανίηρ ςοηβάεπος 
ἰπ εἶς Ρετίεςϊ βυτηρδίῃυ δεΐννδεη Πίπιβεῖγ 
δηὰ δβ σοττεβροπάεηιβ. Ης οουϊὰ οηἷν 
Βε πιλάε ρ᾽αὰ ἱΐ τῆν ννεῖα πιδάς ρἷδά; 
ἃηὰ 80 ἴο νίϑἰε ἴΠεπὶ ἴογ ἴῃς ρύυγροβε οὗ 
τεδυκίπρ ἴπεπὶ νου Ῥ6 28 ραϊπίῃϊ ἴο 
Ηἰπὶ 28 ἴο ἔῆεπι. Οὔβεγνε ἴδε τερεδιεὰ 
πάντας... πάντων: ἀεβρίϊε {πε ἔλοι[οΠ8 
πῃ Οοείπι (1 Οος. ἰἰϊ. 4) ἀφ ταυβὲ τὨϊηὶς οὗ 
τῆεπὶ αἱΐ 88 δία (τ επ 5 (οὐ. χίϊ!. 13). 

9 6 δᾶ8 προς υμας. 

γει. 4. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως κιτ.λ.: 
ν ομὲ οΓ νιμεὰλ αϑ]οίίομ ἀπά απρμίτὰ οὗ 
Λεαγέ 1 «ὐγοίς ίἰο γον ιὐἱἐῃ πιαμν ἐεαγ5. 
ὙΤΠῖβ ἀσβογῖθεβ ἴπε βιδῖε οἵ πιὶπὰ ἴῃ νυ μῖς ἢ 
δε ντοῖδ τ Οον., 1ἢ τε νίενν οἵ ἴῃς 5ϊτι4- 
τίοπ ψνῖο ἢ μ48 Ὀεεη δάοριεά ἴῃ ἐΠὶΒ οοπι- 
τηεηίδγυ δε ςοττεςῖ (8εε Ϊπέγοά., Ρ. 13).-- 
διὰ πολλῶν δακρύων : ννε πᾶνε διά υβεὰ, 
βοπεν δὶ βἰ πιεῖν, νι τπ6 ρεηιτῖνε οὗ 
τῆς αἰϊεπάδπι οἰγουπηβίδηςεβ, ἰῃ Εοπῃ. ἰΐ. 
27, ἵν. χα, 11. 25, χὶν. 20, οἤδρ. ν. 7, Ηςδ. 
χὶϊ, 1, εν. χχί. 24, εἴς.---ὐὐχ ἵνα λυπη- 
θῆτε κιτιλ.: ποέ ἐδπαΐ γε «λομίἀ δὲ πιαάε 
ον, ὁμέ ἐμαέ γέ «κομίά ἀποῖν ἐλ ἰουε 
τοιοῦ 1 μαυε :0 αὐμμπάαπεϊ ἰο γομ. 
ἀγάπη, 45 ἃ στᾶςε Ἐβρεοίδ!ν ἴὸ δὲ εχ- 
ιδιιοὰ ἰῃ ΟἸ τί βιίαδη ἱπιεγοουγθε, 8. τα- 
Ρεδιεάϊν ἁνεῖς οὐ ὃν 8:. Ραυ]. Τῆς 
νοσά ἢδ8 ὕεεῃ ἀεβοσί θεά 48 “εςοϊεβὶ- 
Αϑιϊοδὶ " δηά 28 μανίηρ Ὀεεη ἢγβι ἱπῖσο- 
Δυςεὰ το ΠΠπετγαῖυτε ἰη τῆς ΧΧ. Βυῖ 
[48 Ὀεεη τεοεηεϊΐν ἰουηὰ ἱπ ραργυτὶ οὗ 
τδε Ριοϊεπιαῖς ρεγιοὰ (Πεἰββπιδηη, Βίδεὶ- 
οἐμάϊεη, Ῥ. 81), ἀπά ἰξ τῆ ἀρρεᾶγβ τπδὲ 
τε ΠΧΧ ΟὨΪΥ ἴοοκ ονεσ ἃ ννογτὰ δ᾽ γεδᾶυ 
οὐττεηῖ ἰπ τῆς βρεεςῇ οἵ ατεεκ Ἐργρί. 
Ηεῖχς τε ροβίτίοη οὗ ἀγάπην δεΐογε ἵνα 
Εἶνεβ ἴ βρεοίδὶ ετωρῃδβίβ; ού., ἴοτ ἃ {κε 
οτγάεσ, Αςῖβ χίχ. 4, ἔοχῃ. χὶ. 31. περισ- 
σοτέρως »"αγ τηεδῃ “ πιοτς δρυπάδπεν," 
50.,) ἴδῃ ἰοὸ οἵδε Ομυγοῖςβ; δυῖ ἰξ 18 
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ω ἬΡΗΗΝ ἵνα μὴ " ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς. 6. 'ἱκανὸν τῷ " τοιούτῳ ἡ ' ἐπιτιμία 
ξ δι ΜΠ, αὕτη ἡ ὑπὸ " τῶν " πλειόνων - 7. ὥστε ἢ τοὐναντίον μᾶλλον ' ὑμᾶς 

ἐπ (οεν αν: " χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ " κατα- 

ὕ, τα, μ!. ποθῇ ὁ τοιοῦτος. 8. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς “κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. 
᾿ ἴα. ̓ Ε 9. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα," ἵνα γνῶ τὴν "δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς 

ἜΝ ρον, ΓΟ Ύκ ΠῚ Τῇ 
1. 

ἦν. 15, ἰχ. 2; ΡΒΪ]. ἱ. σ4. 8. 
42. μρι . Χν. 454 (158. χχν. 8); ἩΤΝ ν. 4. 8], ἰ1. ἘρΆ. ἵν, 32; (ΟἹ. ἐἱ. «3, 1}..13; 46: 

15; Οεῆ. χχίϊὶ. χο; ἴμεν. χχν. 356. τ ἔσπι. ν. 4; οΒδρεϑ. νἱιὶ. 2, ἴχ. 13, χἱτὶ. 3; ῬΏ1), 11, 22 οὔἱν. 

1ᾺΒ δηά δε Ῥεβμίειο (νυν ἢ ὙΝ.Η. ἔο!ονν μεσε) οπιῖς μαλλον, δυῖ ἰξ ἰ8 ἰουπᾶ ἴῃ 
411 οἴπεγ δυϊῃογίτιεβ ; ΘΕᾺ «7 ρίαςε ἰὲ δε νμας. 

3 ᾿ηβεγῖβ υμων (υοὐές, ἔ, 5, δηὰ 50 ἐδε Βοδαϊσίς) δέϊεγ ἐγραψα. 

36, καὶ ργεῆχ πάντων ἴὸ νμων. 
4ΑΒ 17 δᾶνο ῃ», ψῖςἢ ΝΗ. ρίδος ἱπ {πεῖς πηαγρίῃ ; αἰπιοβῖ 411 οἵδες δυϊπογίεῖεβ 

δᾶνς ει. 

αυἱτς Ἰεριεἰπιαῖε το ἰΑ Κα ἴτ 48 υβεὰ ψἱπουῖ 
ΔΠΥ 8Ρεςῖ8] ςοτηρατγαῖϊνε ἕοτςε (οὔ. χ. 8). 

γν. 5:1.|1. ΤῊΕ ΟΥΡΕΝΌΕΞΚ ΗΑΒ ΒΕῈΝ 
ΒΟΕΡΙΟΙΕΝΤΨῪ ΡΟΝΙΒΗΕΡ: ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕ 
ΑΟΟΌΙΕΒΟΕΒΊΝ ΤΗΕΙΒ ΒΕΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ΡΕΝΑΙΤΥ ΟΕ Οοτ. ν. 1-5.--ννεσ. 5. εἰ δέ 
τις λελύπηκεν κιτιλ.: διεέ ἐΓ αν ΟΉ6, 56.» 
{πε ἱποαεβίυουβϑ ρεζβοη οὗ 1 Οοσ. ν. ἵ, ῃϊ8 
πᾶηὶς Ῥεΐπρ βυρργεββεὰ υἱτἢ ἃ γάτα ἀε]ῖ- 
ςδογ οἵ ἐεεϊϊην, λαΐξλ οσαμδεά ξογγοῖῦ, ἀφ 
λαίλ εαμεεά Ξογγοῖῦ, πο ἰο πιξ, 5... 1 ἅτ 
ποῖ {πε ρεΐβοη ἀϊγεοιὶν ἀρρτίενεὰ, δμέ ἐὸ 
δον ἐχίεμί (ἐλαέ 1 ῥγεος ποί ἰοὸ ἀδαυϊίν 
ομ ἀΐπι) ἰο γοι αἰ. ΤὨδι ἰ8β ἴο 88 ἴο 
ἴῆε νογάβ ἀπὸ ΚΣ τε δά άἀεὰ ὃγ {πε 
Ἄροβες ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ (ε., αὐτόν). 
Τῆς βεηΐεποε 88 Ὀεδθη οἰβεγννῖβε ᾿οη- 
βίγυε “πε αῖῃῃ ποὶ οδυδεὰ βογζον ἴο 
τὰς [Αἱοῃς)], ας [οΠ]ν] ἴῃ μαζί [πανίπα 
᾿αυδεά βοσγονν ἴο γοῦ 4150]: [185 1 δάἀὰ] 
ἴπδξ 1 πᾶν ποῖ ργεββ μεδνὶϊν οα γοὺ Δ4]],᾿" 
δ0.,) ΌΥ τερσεβεητίηρ πΊγβεϊζ 88 ἴῃε ΟἿΪΥ 
Ῥεῖβοη δρρτίενεά. Βυὶ τῆϊβ ννου]ὰ τε- 
4, εἰ μή ἰπβιεδὰ οἵ ἀλλά, «πᾶ, διτίδετ, 
οε5 ποῖ βυΐϊϊ {πε σοηπίαχὶ 80 ννῈ]} 85 186 

τοπάετίηρ ρίνεη δδονε, ψΐομ ἐγεαῖβ ἵνα 
μὴ ἐπιβαρῶ 85 ρατεπίδειίς. 

Ψνες. 6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ κ.τιλ.: 
δεηείεπέ ἰ0ο σμοῖ απ οπς (τς νοτὰ υβεὰ 
ἴπ σ Οος. ν. 5 ἴο ἰηάίεδίε πε οἤεηάετ 
ἐς ἐλὶς ῥμεπίολπιεμέ (τολίον τοας ἐπ ίοίε 
ὃν ἐδε πιαγογῖέγ. ὙὨε ἀϊγεςτίοῃϑ ρίνεη ὉῪ 
τῆς Αροϑβεῖε ἔοσ ἀεαϊηρ ννῖτῃ τῆς οἤεπάετγ 
διὰ ΡῬγοῦΔὈΪΥ θεςη οσαττι θὰ ουΐ ννἱτἢ ΠΥ βἢ- 
Ὧ685 Δηὰ βενεγν ; ΠΕ πον βυρβρεβῖβ (δαὶ 
τῆς Ρυῃίβῃπηοπε σαὶρῃς δα τεγη τε, δηὰ 
της συν πα ἐογρίνεη. ἐπιτιμία ἱπ πε 
Αἰεὶς οτδῖογβ ἰ8 υδβεὰ ἴοσγ “πε ροββαϑβϑίοῃ 
οὗ ρΡο τς] σἰ δ, Ὀυϊ ἰξ σᾶπηε ἴο πιθᾶπ 
(5εε τεβ.) ῥεηαί ἐν οἵ γεφμίίαὶ ; ἴτῃε Ρυπίβῆ- 
τηεηΐ (5ε6 1 (οσ. ν. 5) ΨψουἹὰ βεεῖη ἴὸ 
Βανε Ὀεδη οὗ ἃ αἱξεῥιέπαγγ, δὰ ποῖ 
ΤΩΕΓΕΙν ῥΨιπίευε, ομδγδοίεγ; ἰξ ψγ88 ῥσο- 

ῬΑΟΪγ {κῈ τε ἔογπιαὰὶ ἐχοοπιπιυπίοδιίου 
οὗ ἃ ἰαῖες ἄγε (ο΄. αἷδο 1: Τίπι. ἱ, 20), 
δηὰ ἱηνοῖνεά τῆς ἐχοϊυδίοη οὗ ἴῃς ψαὶ 
Ῥεζβοῃ οτη (ἢς ργίνιερχεξβ οὗ τς ΟὨγιβεϊδ 
ϑοοίεῖγ. Τῆδι τὸ δ ἱπῆϊοιςά ον ὉΥῪ 
κ1δε πηδ)ογτν " (ἴογ δο ννὲ πιυβὲ τγαπβἰδῖς 
τῶν πλειόνων; 8εε τεῦ.) ἰ8 5Βυ βῆ! ἘΠ 
δοςουηϊεά ἴος ὈῪ τεπιεπιρετίπρ {με ῥσε- 
Βεῆος οὗ Δη δηϊ-δυϊίης ρασῖγ δὲ Οογίπιῃ, 
Ψῆο ψνουϊὰ ποῖ δε [ἰκεῖγ τὸ ἐοϊΐονν τδς 
Ἀροβεῖς᾿ Β ἰπβιγυςτίοηβ. ΤΏ Τςοπειγυςτοα 
ἱκανὸν . . . ἡ ἐπιτιμία (ἐστι, ταῖπες πα 
ἔστω, ἰ5 τῆε νετῦ ἰο Ὀ6 δυρρ!!εἀ) αῇοτάὰ5 
Δῃ ἰηβίδπος οὗ ἃ πευῖεσ δάϊεςζίναὶ ῥγε- 
ἀϊςαῖς βεῖ ονοσ ἀρδίπϑβι ἃ ἐἘπιιπίπε ξυδ)εςὶ 
(σύ. Μαῖι. νὶ. 34); ἱκανὸν 5εεπιβ ἴο ὃς 
υδεὰ Πετε {ἶκὲ ἴδε 1,διίη σαΐΐβ. 

Ψψετ. 7. ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον 
κιτιλι: :0 ἐλαὶ εοπέγαγίτσίδε γε Ξλομία 
γαΐδεν γογρίυε κὲνι απὰ εοπιξονέ πἶνι (ογ,., 
ἴογ τπε βεπεϊπηεπὶ, Εςςοΐυ8. νι. ς, Οοἱ. 1]. 
χ3, ἘΡΉ. ἱν. 33). νε βῃουϊὰ ἐχρεςὶ βοπιὰ 
νεχὺ {κε δεῖν, Ὀυϊ 1 15 ΡΕΓΒΔΡΒ 80 ς ΘΠ ΤΥ 
βυρρεδίεά ὈὉγ ὥστε. χαρίζεσθαι ἰ5 σεηε- 
ΜΝ ουπὰ ἰῇ τῆς ΝΙΤ. ἴῃ τὰς δϑεῆβε οὗ 
“το Βεβίον ἃ ἔδνουγ᾽" ; θυ [ἴ οοηνευβ ἴπε 
βρεςίαὶ πιεδηΐηρ “ ἴο ἐογρῖνε ᾽" ἴῃ τῆς Ρᾶβ8- 
Βᾶρεβ τεΐειτεά ἴο δδονε.--- μήπως τῇ περ- 

ὕπῃ κιτιλ.: ἰσξέ σμσὴλ ἂρ ὁμε 
σλομία δὲ «ὠὐαἰϊοτοεά μῤ τοι ἐλ δὶς ἐχεεοσῖσε 
δογγοῖῦ, 5ς., βου] ὃς ἀτίνεῃ ἴο ἀεβραῖσ 
τὨσου ἢ ονοτταυοἢ δβενεσῖν. Αρϑίῃ (ϑεα 
ου νεζσ. 4 δδονς) νῈ ἃγε ποῖ ἴὸ ῥγεββ 1ῃ6 
ςοτηραγαῖίνε ἕογος οἵ περισσοτέρᾳ. 

νεσ. 8. διὸ παρα ίολο ὑμᾶς κιτιλ.: 
τολεγείογε [ δεδεσεΐ γομ (οτ “ἐχῃογὶ γου,᾽"᾿ 
8εε οἱ. 4) ἐο εοπἤγνι γομν ἴουε ἐοιτυαγά 
ἀἷνι. Αὐἰπουῖν “ἴο δίπὰ" δηά “το 
Ἰοοβε" πμαὰ Ῥεὲπ οοπιπιεά τὸ ἴδε 
Αροϑβεῖεβ (Μδιι. χνίϊὶ. 18); 8ι. Ῥδὺὶ] δὰ 
εχαγοϊβεὰ τῆς ἔογπιεσ διποϊίοη {1 Οοσ. ν. 
5), δπά ἢε πον ἀϊβομπαῦρεβ ἴδε ἰαίϊες. 
ὙΠε ναγίουβ τηξαπίηρβ οἵ παρακαλεῖν 



6---12. 

πάντα " ὑπήκοοί ἐστε. 
ἐγὼ εἴ! τι κεχάρισμαι, ᾧ κεχάρισμαι, δι᾿ ὑμᾶς, ἐν "προσώπῳ Χριστοῦ, [η ὁ ουἱγ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 49 

1ο. ᾧ δέ τι ᾿χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ - καὶ γὰρ " Αεἰε νυ". 
ΡΏΪ]. 

. 3, 

1τ. ἵνα μὴ “πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ “Σατανᾶ - οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ ἃ Βεβ. ἱ τι. 
ἅ γοήματα ἀγνοοῦμεν. 

ΟΒΔρϑ5. νἱΐ. 
Δ, χιΐ. 17, 
8; 

12. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς 3 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ Τίβοις, ἵν. 
οὐΪγ. 

τ οι. χυΐ. 20; 1: ΤΟΥ. Υ. 5, νἱΐ. 5; οἤδρβ. ἀρ χα χὶϊ. γ; 1 ὙΠ 688. ἰΐ. 18; 4 ΚΤ Βε88. ἰΐ. 9; σ Τίπι. ἱ. 20, ν. 15. 
δ 4 χ ΟΒδρϑ. ἱἰϊϊ. σ4, ἵν. 4, Χ. 5, χὶ. 3; ΡΒ1]. ἵν. 7 ; Βας. ἰΐ. 8; 3 Μαςς. ν. 30. 

1 Τῆς Ῥεῖϊετ γεδάϊηῃρ ἰβ καὶ γαρ ἐγω ο κεχαρ. εἰ τι κεχαρ.» ὙΠ ΦΑΒΟΟΘΟ, εἰς. ; 
τεςεϊνεά τεχὶ ὈΡΚΙ, σ7, ἰῃς Ηδχοίεδη, εἴς. 

3 πὰ τδε 1,δτπ νβδ. δᾶνε δια το ἐναγγελιον ; ὨῈΕ δια τον εναγγελιον. 

μᾶνε δέῃ ποιεὰ ἀῦονε (οη ἱ. 4); ἰξ ἰβ 
Ἰπιεγεβεηρ ἴο οὔβεγνε βογὰ Ὦον ἴδε ννοτὰ 
ἰ8 υϑεᾶ ἰπ οπα 86η86 ἱπ νεῖζ. 7, ἂπά ἰπ 
δηοῖδεσ ἴῃ οἷοβε βεαύεπος ἰπ νεσ. 8 (οὔ. 
τε ὕνο δεπβεβ οὗ παραδίδωμι 'π τ Οος. 
χὶ. 23). Εοτ ἀγάπη 5βεε Οη νεῖ. 4 ἅδονε. 

Μετ. 9. εἰς τοῦτο γὰρ κιτιλ.: ΧὉΥ ἰο 
ἐλπὶς ἐπά αἷδο αἀἰά 1 τογείε, υἱς., ἰλμαὲ 1 
τερλὲ ἔποῖῦ ἐλε ῥγοοῦ οΓ γον, τολείμον γε 
τοέγε οδεαίεπέ τα αἷἱΐ ἐπίπρε; ἱ.ε., Ἠϊ8 
οὔ͵εςε ἰῃ τ τη ρ ἴῃς ἔοσππεσ ἰεεῖοσ (α Οογ.) 
νν»8 ποῖ ΟἿΪΥ {πε τεϊοττηδείοη οὐ ἴδε 
οἤδεηάετ, ὈὰΣ τῆς ἰεβείηρ οὗ {πε (οτ- 
ἱπεῃίδηβ᾽ δοοερίδηοε οὗ ἢὶβ δροβίοϊϊς 
δυϊμοσῖν (οὐ νἱϊ. 12). Ἐογ ἴδε Ἴοπβίγ. 
εἰς τοῦτο γάρ. .. ἵνα... ο΄, Εοπι. 
χὶν. 9. [ὑ ἰ8 πατὰ ἰο ἀεοϊάε Ὀεῦνεεη τΒς 
τελάϊηρβ εἰ, “ΨῃςΙμει," οὐ ἦ, “ΨνΠπετγα- 
ῬγΥ̓ (8εε οτῖῖ, ποῖα); δυῖ (ἂς ρεπεσγαὶ 
86η86ε 15 ἴῃς βᾶπὶε 'π ὈΟΪὮ οᾶβδεβ. Α Ἵοτὴ- 
Ῥατγίβοῃ οὗ τπῖ8 νεῦβα ὙΠ νἱϊ. 12 [48 ἰεὰ 
βοζης οσίτἰςβ ἰο ἀουδι νυ πεῖμεσ σΒΔρβ. ἰΐ. 
δηὰ νῖϊ. τε} τεῖεσ αἱ 411 το τῆς οἥεπάεσ οὗ 
: Οοτιν. α; ἴοσ ἴμ6 ἐχργεββεὰ οδγεςι οἵ 81. 
Ῥαυ} 8 σοτηπηυπίοδιίοη ννὰ8 10 ρζονε ἴδε 
Ἰογαῖν οὗ τε Οοτσιπιίαπβ τὸ ΠἰπΊβεϊῖ. 
Απὰ ἴδὺ8 ἰτ ἰβ βδυρροδεὰ {παὶ τῇς ἰηἀϊ- 
νἱάυα! ἴῃ νῖενν 18 βοπὶεὲ Ὀἰεῖεσ ρειβοηδὶ 

Ροπεηὶ οὗ 8ι:. Ραὺυ] (βεε Τεζιυ δη, ἀδ 
Ῥμάΐε. χιῖϊ. 1). Βαξ νν. 5-9 βεεπὶ υϊίε 
ςοηβεςυῖϊίνα, ἀηὰ νὰ ἢηὰ 1 πιοσε πδίυσγαὶ 
ἴο ἱπίεγργεῖ νεσ. 5 ἴῃ στείεσεποα ἴο σ Οοσ. 
ν. 1. Απὰ νὶϊ. 12 866 Π18 ΟἸΘΑΙΙΥ ἴο ἀϊδ8- 
τἰηρυϊβῃ ὁ ἀδικηθείς ἔτοπι 51. ΡΔι] Ὠἰπι- 
5611 (3εε ἱπέγοά., Ὁ. 15). 

Μνες. το. ᾧ δέ τι χαρίζεσθε κ-τιλ.: 
διέ ἐο τυλοηι γὲ [τεῖος απγέλϊηρ, 1 ζον- 
εἰνε αἰδο; ον τολαΐ 1 αἷξο λανό ὕογρίυεη 
(Ὁ 1 κανε γονρίνεπ ἀπγελιηρ) 70 γοιν 
φαλες λαυε 1 ἤογρίυεπ ἰέ ἐπ ἐπε ἔαος οὗ 
ΟἈγίεί. ΤΉϊβ ἰδ ποῖ ἃ βέπεγαδὶ ρεϊποίρὶς, 
Ῥυϊ ἃ βιαίεπιεηὶ οὗ ἴῃς Αροβϑιε᾽ β ἔξεϊπρ8 
δῖ {πε ργεβεπῖ ἰυποίυτς ; {6 ΠΕῪ ἀγα Πρ 
το ἔογψινε ἴδε οβξεηάετ, 80 ἰ8β Βεὲ. ὙνΒεῖδεσ 
δε δἀνοςδῖεβ Ῥμβθπιεηε οἵ (ογρίνεηςβδβ ἰξ 
ἰδ αἰνναυβ δι᾽ ὑμᾶς, “ἴοτ γουζ 54 Κε8,᾽" ἀπά 

, 1 5 ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, “ἴπ ἴδε 5'ρδϊ 
ΝΟΙ, ΠΙ. 4 

οἵ Ομ γῖβι ". πρόσωπον (5εε Οπ ἰ. 11) 18 8 
“ἴλςε,᾽" δπὰ 80 ἐν προσ. Χρ. ἰδ ἃ δίΓΟΠΡΕΓ 
ΨΆΥ οἵ βαγίηρ ἐνώπιον Χριστοῦ (οἷ, “Πδρ. 
ἷν. 2, νἱϊ!. 21, 64]. 1. 20); ἴδε Αροϑιΐε 
οἷαιπιβ ἐμαὶ ΠὶΒ δςῖβ οὗ σοηδετηπδίίου πὰ 
ἴοτρίνεμεββ ἅτε ἄοπε 48 “ἴῃ 186 ργέβεηςε 
οἵ ΟΠ σίβε ". Βοῖῃ ΑΝ. δηά ΕΝ. τεπάες 
“ἢ πε ρεγβοη οἵ ΟἾγῖβε," νμῖοἢ νουὰ 
τηεδῃ {Παὶ 581. Ρδυΐ πὰ δοϊεὰ 48 Ὁ" τβι᾽ 8 
ἀεϊεραῖε. Βυῖ τε υβᾶρε οὗ πρόσωπον ἴῃ 
2 Οον. ἰ8 ἀραϊηϑε [18 ἱπιεγργεϊδιίοη. 

ψεῖ. τι. ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν κιτ.λ.: 
ἰεδέ τῦξ, 5.., γοῦ πὰ 1 ἰορεῖδει, δὲ 
γοδδεά ὃν ϑαίαπ; 1.6., ἰεβὲ να ἀτῖνε 
ΒίΠΠΟΙΒ ἴο ἀεβραὶς δηὰ 80 ἰεὶ ϑαδίδη 
ολρίυτε ἴπεπὶ ἔτοπι υ8. “Τῆς οἥεηάει 
ΜΆ8 ἴ0 δ6 ἀεϊϊνετεὰ ονεῦ τῷ Σατανᾷ εἰς 
ὄλεθρον τῆς σαρκός (1 Ὅοτ. ν. 5)---ςατε 
ταυβὲ δὲ ἴδκεη ἰεβὶ ψε πλεονεκτηθῶμεν 
ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, ἀπὰ Πἰβ βου] ρετγίβῃ 
ΠΚενῖβε" (ΑΙέογά). Οὔβεῖνς τῃαῖ ἴῃ 8ι. 
Ῥαυ] 8 τί πρβ (εχοερὶ σἤδρ. χίΐ. 7; 5ε6ὲ 
τε.) Σατανᾶς τακεβ ἴῃς δτγιίοϊε, “δε 
ϑαϊδη," 1ῃ6 δάἀνειβασυ; ἰδ Πδ8β ποῖ γεὶ 
ζοπῖε ἴο ὃς ταρυ δεν υὑβεᾶ 48 ἃ ργορεσγ 
πᾶπλε (δυϊ οΓ, Μαζί. ἵν. το, Μαγκ {. 23). 
-τ-οὐ γὰρ αὑτοῦ κιτιλ.: 20» τὸς αγε ποὲ 
ἐρπογαπέ ψ λὶς ἀευίεας. νόημα (βεε τεβ!.} 
18 σεπογα!ϊν (αἰνναγβ ἴῃ τΠῖ8 Ἐρ. υδεὰ ἰπ 
ἃ Ὀδά βεηβε, οὗ ἴῃς τβουρῆι8 οὗὨ τηδῃ 8 
υὑητερεπεταίε ἤεατὶ. Ηξεεε τὰ νοήματα 
ἅτε ἴῃε ἀεδίρτιβ οὗ ἴῃς δάνεγβαζυ οὗ βου]8. 

νγν. 12-17. ΗἙ ΨΑΒ ὈΙΒΑΡΡΟΙΝΤΕΌ ΑΤ 
ΝΟΥ ΜΕΕΤΙΝΟ ΤΙΤΌΒ ΙΝ ἼἸΒΟΑΒ, Β0Τ 
ἨῈ ΒΕΙΟΙΟΕΒ ΝΟ ΤῸ ΓΕΛΑΕΝ ΤΗΑΤ ΗΙΒ 
ΜΈΒΒΑΘΕ ΟΡ ΒΕΡΒΟΟΡ ΗΑΒ ΒΕΕΝ ΟΥΑΙΤῪ 
ἘΕΘΕΙΝΕΡ ΙΝ ΟΟΕΙΝΤΗ.-ἶνες. 12. ἐλθὼν 
δέ κιτιλ.: διέ (ἴὩς ρατγιίοϊς δέ πιαγκίπι 
τὰς τεβυτηριίοη οὗ ᾿ἷβ ογὶ ρίπαὶ βυδ)εοῖϊ; 
τοῖόν 1 οανιε ἐο Τγοας, Υογ ἐπε ῥμγῥοΞτες 
οὗ ἐκε σοϑεῤεῖ ὁ ΟἈνίςἐ (7. ἰχ. 13). Ἧς 
βίαγεα δεγα βανεὴ ἀδυβ ργεδοπίηρ δπὰ 
τεδοῆίπρ οἡ ἢΐβ γεϊυση ἴσοπι ἄτεεςς (Αςίβ 
Χχ. 6:12. Νε δῖε ποὲ ἴο ρῥγεββ {πε 
τοῖς δῃὰ τγαπβίδις “τῆς Ττοδά "; οἵ 
Αςῖβ χχ. 5, 6, νῆεσε γε πᾶνε ἐν Τὶ 
δηὰ εἰς τὴν Τρφάδα υβξεὰ οὗὨ (ἢε 5ᾶπιε 



ζο 

γιῦζος. χνΐ. Υ 
9: (οἱ. ἱν. 
3; Βεν. 
τι. 8; φ,. 

1 Ἀοπι. χνὶ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 1. 

θύρας μοι " ἀνεῳγμένης "ἐν "Κυρίῳ, 13. οὐκ ἔσχηκα " ἄνεσιν τῷ 
πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν3 με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου ἀλλὰ 

1ε8. χὶν.1.Ὁ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 14. " τῷ δὲ "Θεῷ 
τῶι το. χάρις τῷ πάντοτε “ θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν᾽ τῷ Χριστῷ, καὶ τὴν 
ἰχ. τ; ΕΡΒ. 
ἰϊ. 21. 

ἃ Αεῖς χχίν, 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ ᾿ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. 

ἀν οβαορε, 15. ὅτι Χριστοῦ " εὐωδία ἐσμὲν τῷ 4 Θεῷ ἐν τοῖς ὃ σωζομένοις καὶ ἐν 

13: ΑἸ ΤΌΟΙΣ ̓  οαἱγ. ἘΣ τ, 16, ἐκ 
17, νἱϊ. 25; 1 ΟΟΓ. χν. 57; οδδρϑ. υἱΐϊ. ᾿ὶ Ὁ 15. 
ῬΊΝ,ἴν. τὰ (Θδπ. νἱ!!. 2: 
ΧΙ. 

Ὁ ΜΚ. νὶ. 46; 1,Κ. ἰχ. 6:1, χίν. 

: ἴον. ἱ. 6) οὐἱν ; οἱ. Οδηῖς. ἱ. 3. 
Ε Αςίε ἰΐ. 47; 1 Οος. ἱ. τδ, χν. 2; 1 Ῥεῖ. 113. 21. 

ς σαι. νἱ. 
Ἔ ]οδη χίΐ. 3; ΕΡΆἈ. ν. 2; 

Ρα. ἰδϊ. 3, ἵν. το, σσν ν. ΤῸ, 1σ, ΥἹΐ. 18, 

3;, Αςίδ χνὶϊί. 18, 2: Οηἷγ. 
ἃ Οοἱ. " Ἢ οηΐν. 

1 Μοβὲ δυϊδογίεῖιεβ δᾶνε τῳ μὴ εὑρεῖν; τὸ ΓΡ; τον ἐδ Ὁ 73; εν τῳ ὈῈΕ 17. 

2 φυρισκειν Ὁ“. 

ἴδος ἰπ ορηβεουξίνε νεγβεβ. ΤἸτοδβ ΨψουἹὰ 
ἃ παῖυγαϊ ρίδος οὗ τεπάεζνοιβ, 85 ἰΐ 

Ψγ45 ἴδε ροΐϊπι οὗ επιδαγκδιίοη ἴοσ Μϑοε- 
ἁἀοπία (δες Αςῖβ χνΐ. 8); δπά πεζε 81. 
Ῥαὺϊ μὰ εχρεοϊεὰ ἴο πιδεὶ Τίτυβ, 80 
μΒαὰ θεεη βεπὶ οπὶ Ερῆεβυβ ἴὸ Οογίηϊῃ, 
ΜΠ ἂη υὑπηπαπιεά Τοπιραπίομ, 48 {πε 
Ῥεᾶτγοσ οὗ σ Οον. (βες 1πέγοά., Ρ. 9).---καὶ 
θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κνρίῳ: α»"ά α 
ἄοον τας οῥεμεά ῥον νι πὶ ἐμ 1,οτά. ΤῊΪϊ5 
18 ποῖ ἴδε “ ἄοοτ οὗὨ (Αἰτῇ " (Αςἰβ χὶν. 27), 
Ῥυϊ τς ἄοος οὗ ορροσίυπίν δὲ Ὑτοδβ (86ες 
τε. δῦονε), νυ δίς ἣς ἀεβογίδεβ ἤδγε 848 
“ρρεηεά," ἃ ρῆγαβε ψὩοἢ με Παά υδεὰ 
ἃ 5ποτῖ {ἰπὶς Ὀεΐοτε οὐ δἰβ ργοβρεςῖβ οὗ 
υϑϑί πη 688 δ ΕΡἤδβϑυβ (1 Οὐοσ. χνὶ. 9). [᾿ 
ἰδ ορεη ἐν Κυρίῳ; τῆαϊ 18 ἴῃς βρθετς, 88 
τ ψοτα, οὗ Πῖβ δροβίοϊίς ἰδαῦουτγβθ (866 
τεἢ.). 

Μνεσ. 13. οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πν.: 
1 μαὰ πὸ γείῦ ΓὉΥ ᾿ὴν τρίγίέ. 80. δα 
ΒΆγ5 ρϑὶῃ (νἱ!. 5) ἐλθόντων ἡμῶν εἰς 
Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ 
σὰρξ ἡμῶν. Ννὲ τε ποῖ ἴο ἴδυ πιυςἢ 
Βίγεβϑ οὐ πνεῦμα Ρείπρ υϑεὰ Βεῖε ἂπά 
σάρξ «δεῖτε (γεῖ οἷ ομδρ. νἱῖ. 1); σάρξ 
ἐπ ἴδε Ἰδίες ραββᾶρε ἰβ υϑεὰ οἵ ἴῃς ψνῃοῖα 
ταοσῖδὶ παίυγε οὗ πηᾶη, Πίσῃ ἰδ 8 δ)εςῖ 
ἴο ἀϊδίσεββ δηᾶ ἀϊβαρροϊπιπηεηι ; δηὰ 
πνεῦμα πεῖς ἰ8 ἃ βαπεσαὶ ἴεγπὶ ἴοτ ἴπε 
“τηϊπὰ " (οἷ. ἔοπι. 1. 9, νἱῖϊϊ. 6, χίϊ, τα, 
Οος. ἰϊ. ἱζ, ν. 3, χῖν. 14, σῆαρ. νἱϊ. 1, 13, 
εἴς., ἴοτ 81. Ρδυ}8β δε οὗ πνεῦμα ἔοι ἴῃε 
Βυπηδη βριτῖ, πᾶ 8εὲεὲ οπ ἰϊϊ. 6 Ὀεϊονν). 
Ἐοτ ἴπε ἴεπβε οἵ ἔσχηκα, 8εε οπ ΄. 9.--- 
τῷ μὴ εὑρεῖν κιτιλ.: δεραμδε 1 γομπά 
ποὶ Τῆς μιν δγοίλμεν: διέ ἑακίηρ νιν 
ἰεαυε οὗ ἐλένι (5ς., ἴηε ἀϊδοῖρ]εβ δ Ττοδβ) 
1 τοονὲ ζονίᾳ ἱπίο Μαερεάδοπία. ἐξέρχεσθαι 
15 ἴῆε νοτζὰ υϑεὰ ἰπ Αςῖβ χνΐ. το, χχ. σ οὗ 
“ροΐϊπρ οὔτ᾽ οὗἉ Αβία ἴο Μαρεάοπία ; οἵ. 
νἱ. 17. 

ψεῖ. 14. τῷ δὲ Θεῷ χάρις κ-τ.λ.: ὀκνέ 
ἐλαπὰς δὲ ἰο σοά, εἰς. ἰπβιεδλὰ οὗ ρὶνίπρ 
ἀειαιβ οὐὁἨ τῇς ἱπίογπιαϊίοα ννῃϊο Τιυβ 

3 17, 37, 73 πᾶνε εν Χριστῳ Ἰησον. 4 Καὶ ουγίῖβ τῳ Θεῳ. 

Ῥγουρπὲ ἴο δὶπιὶ ἰπ ΜαἼοεάοπία (οδδρ. νἱϊ. 
6), Ὧε Ὀυγβῖὶβ οὔ ἱπίο ἃ οδπαγδοίογβες 
ἀοχοίοσυ, ννὩϊς ἢ Ἰεδὰβ ἢἰπὶ ἰἱπίο ἃ ἰοπρ 
ἀϊρτεββίοη, ἴῃς πηδίη ἱορίς οὗ ἴπε Ἐρίϑι)ε 
ποῖ σοπηης ἰηῖο νῖενν ἀρϑίπ ὑπι]] νἱ. 11.--- 
τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι : τοῖο αἰτναγς, 
56., ἄνδῆ ἴῃ τἰπιε8 οὗ δηχίεϊν δηὰ ἀϊβίγεβϑ, 
ἐεαάεέμ μος ἐπ ἐγ σεῥὰ ἐπ ΟἈγὶςί. θριαμ- 
βεύειν, “το Ἰεδά 48 οςαρῖίνε ἰπ ἃ ἔστη ρμδὶ 
Ῥτιοσεβϑβίου," ὁσουσβ ἀραὶπ ἴῃ {Π|8 βεπδα 
(ΟἹ. ἱἱ. 15. Τα γεπάδτηρ οὗ ἴδε ΑΟΥ͂., 
“ΜὨΪΟὮ σαυβεῖῃ ὕ8 ἴ0 ἐλ Πρ ἢ," τμουρῆ 
γἱεἰάϊπρ 4 ροοὰ βεπβε πεῖς (απὰ ἀεβριῖε 
δε οαυβαῖίνε ἔογοα οὗ νεγὺβ 'π -εὐω), 
τῦει δε τ ὐκλμολν αν 88 ΠΟ οεδγ ᾿παπε 
ο ὕειν ἱπ 50 ἢ 4 βρη βοδίίοπ 
888 οπρεραμοδ; Τῆε ἐρίεπαϊά ἱπιᾶσε 
Ὀεΐοτς τε υντίτετ᾿ 8 πηὶπὰ ἰ8 {παῖ οὗ ἃ 
Ἐοπιᾶη {τἰρἢ, ψῃϊο, τπουρῃ δε πδὰ 
πενοσ 8εεη ἰϊ, πιυϑὶ πᾶνε Ῥθεη "ΠΑ τὸ 
Ηἰπὶ 848 ἰξ ννᾶβ ἴο ὄνεσυ οἰτίζεη οὗ {δε 
Ετωρῖτε. Ης ηΐηκ8 οὗ αοὰ 85 ἴμε Νιςῖογ 
(εν. νὶ. 2) επιεσίηρ τῇς Οἷἐν ἱπίο ψπὶςδ 
ἴδε βίου δπὰ δοποὺσγ οὗ {πε παῖϊοπς 
(εν. χχί. 26) ἰ8 ὑτουρῆι; τς Αροϑβεῖε 
85 “'η ΟΠσίβι "---ἂβ ἃ πιεῖηθεσ οὗ ἴδε 
Βοάν οὗ ΟἸτγίϑβι----ἰβ οπς οὗ τῆς οδρϊνεϑ, 
ΌΥῪ πιεᾶπβ οὗ ποτὶ τῆς κπονϊεάρε ἂἀπὰ 
ἕλτας οὗ ἴδε Νίοΐοσ 18 πιαάς τηδηϊξεβί. 
Ηε τε)οῖςεβ παῖ πε ἢαβ θεεη 50 υϑεὰ ὉΥ 
αοά, 45. ννουϊὰά ἀρρεᾶσ ἔτοπιὶ ἴδε εἰάϊῃ 
ψΠοἢ Τιϊὰ8 848 Ὀγουρῆς Ὠἰπ.---καὶ 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως κιτιλ.: ἀπά »ιακείὰ 
"»ιαρπιζεδέ ἐμγομρὰ μ5 ἐπε σαυοεν οΥ ἐκε 
ἀποιοίεάρε 7 Η νι (5ε., οἵ ΟἾ τί 51) ἐμ δύ σνΥ 
ῥίαεε, 5.., ἂὲ (οτίητἢ 45 ννε]} ἃ8 ἱπ Ττοϑθ 
αηὰ Μαςβάοηϊα. [1 5 ροββίδ]ε ἴῆδι τῆς 
πιείδρῃοσ οὗ ἴδε ὀσμή ἴ5 πυρρεξίεά ὉΥ 
δηᾷ ἰ5 ρατῖ οὗ ἰπδῖ οὐ ἴπε {ΠΡ ; ἐ.΄.ν 
Ριυϊασοῃ (Ἔν. Ῥαμί. ς. 32) βᾶγ8 δαὶ 
1π6 τοπιρ] 68 ννεσε “ {Ὁ]1 οὗἨ ἐππιιρδιίοπβ ̓  
ἄυγίπρ ἔπε ραββαρε οὗ ἴπε ρῥγοςεββίοῃ. 
Βυι ἢ εὐωδίας ἰ58. ἃ τεαυεπὶ ΤΧΧ 
Ῥῆγαβε (βεε γε). 

Ψες. 15. ὅτι Χρ. εὐωδία κιτ.λ.: μὸν 
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τοῖς " ἀπολλυμένοις - τό. οἷς μὲν ὀσμὴ 1 θανάτου 2 εἰς θάνατον, 
δὲ ὀσμὴ 1 ζωῆς εἰς ζωήν, καὶ πρὸς ταῦτα τίς ᾿ἷκανός; 17. οὐ γάρ 
ἐσμεν, ὡς οἱ 5 ἢ πολλοὶ ' καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς “, 

δΙ 

Β τ δος. ἱ, 
οἷς 18. ΟΒαρ. 

ἐξ “ εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ὁ ὡς ἐκ Θεοῦ, κατενώπιον ὁ τοῦ 7 Θεοῦ, " ἐν κ σπιιν, 15, 

"Χριστῷ λαλοῦμεν. 
1Ηετε οἷν. 

᾿οσμην ὈΕ. 

19, χἰΐ. κα; 
ι . ΣΧ. 
17, 3}. 

τὰ Ἀεβ. ἱ. 12. ὦ οι. ἰχ. τ; εδδρ. χἰϊ. το. 

Ἔθανατου . . . ζωης ὈΕΟΘΚΙ, εἰς.; Ῥεϊξες εκ θανατον . . . εκ ζωης ΝῪΑΒΟ 17 
δηά τῆς Βοδδίγις. 

5.οι λοιποι ὈΕΘΙ,, Καὶ ἀπὰ {δε ϑυγίας νβ8. ; Ῥεϊζοσ, 28 ἰπ ἰοχῖ, οἱ πολλοι, ψἱδ 
ΑΒΟΚ, ἀ, ς, ἔ, νξ. ἀδπὰ τῆς Βοβαίσγίς. 

4 α, τῆς [,Ατἰπ δπὰ Βοδαίσις νβ8. οπιῖῖ (ἢ ς βεοοηὰ ὡς. 

5 α, ἀ, ε, ἔ, ξὶ ἀηὰ τῆς Ηδγοϊεδη οπιὶξ τῆς βεςοπὰ αλλ᾽. 

δ ΝΝΟΘΕΘΚΙ, πᾶνε κατενωπιον ; Ὀεϊίεῖ κατέναντι (ο,. Εοπι. ἱν. 17 ἀπὰ οἤδρ. χίϊ. 19) 
ἢ δ ἌΒΟΡ 17. 

ΤἈΝ ΟΌΡΕΕΟΚΕΡ εἶνε τον Θεον; Ὀεϊΐες ογῃ. του τ ἐδ ΓΑ ΒΟ" (οὐ. χιϊ. το). 

τῦό αγέ α Ξιφεεί Ξαυονῦ οΓ Οὐγὶξέ μπίο 
Θοά. Νοῖ οὐἷν “τπγουρῃ 8 ἰδ ἴῃς 
ὀσμή τηδάε πιδηϊεβξ ; νν Οὐγβϑεῖνεβ ἴῃ 50 
δι ἃ5 ννὲ τε ]18ε δῃηὰ τηδηϊξεδβὲ οὐσγ πλθπη- 
Βεγβδὶρ οἵ Οἢγίβὲ ἀγε, ἰπ ἴδοι, πδὲ εὐωδία. 
Τῆς ᾿πῆμεποε οὗὨ {πε |ἵνεβ οὗ πε βαϊηῖβ ἰ8 
δνγεςῖ δηὰ ρεπείγδαϊινε, κα τπδὶ οὗἉ ἰπ- 
ςεπβε. Ετοπὶ [818 νεσβε οοπΊεβ ἴῃς ρῆγαβε 
“τῆς οἄουτ οὗ βαηςιίν ᾽".--ἐν τοῖς σωζο- 
μένοις καὶ κιτιλ.: ανποηρ ἑλερε ἐδαΐ αγὸ 
δεὶκμρ τανεά απὰ ανπολρ ἐδένι ἱκλαὶ αγὸ 
ῥεγίελίηρ. Ιὰὲ ἴ6 ἀϊβῆςυϊς ἴο υπάετειδηά 
ΨΥ ἰῃς Απλεγίολη (οπηπιῖίεε οὗ Εενίβοιβ 
οδ)εςϊεὰ ἴο τΠΐβ τεπάετγίηρ,, ἀπά ἰγαπίδιεὰ 
“4τε βανεά.. .. ρεγιβῇ ᾿, Τῆς ἴογος οὗ 
τῆς ργεβεης ρασγιςρε8 οὐρῆϊ ποῖ ἴο δὲ 
ουεοοκεὰ (δες τεϑ.) ; τῆεῃ ἴῃ 115 ννοσ] ἃ 
81:6 εἰμεν 'η πε ΨΥ οὗ πὶ ογ ἴῆς ΨΑῪ 
οἵ ἀεδίῃ, θυὲ τπεὶς ἤπια] ἀεβιίην ἰβ ποῖ ἴο 
θὲ βροίκεη οὗ 48 ἢἤχεὰ δπηὰ ἱγγενοσδῦϊε 
ψὨϊἶς πεν γα ἰῃ τῇς βεβῃ. Ετεε ψἹ]] 
ἰηνοῖνεβ ἴῃς Ῥοββι ΒΠΙΓῪ δἰἶΐκε οὐἁἨ ἐδ] πρ 
ΔΧΨΑΥ ἴτοτῃ ἃ βιδῖς οὗ ρστᾶζε, οσ οὗ γερεηῖ- 
Ἅπος ἔγοτζῃ ἃ βῖδϊε οὗ βίῃ. Βυϊ ἔοσ πιεῇ οὗ 
εἰιμες οἰ285 15. ἃ Ομγίβιίδη [πὶ ᾿ἱνεὰ ἰπ 
τῆεῖγ πιάβι, ἃ εὐωδία Χριστοῦ. 

γες. τ6. οἷς μὲν ὀσμὴ κιτ.λ.: ἐο ἐδπε 
πε ἃ Ξαυονῦ ἤγονι ἀεαίᾳ μπίο ἀεαΐλ ; ἰο 
ἐλε οὐδεν α Ξαυομν ὕγονι {7 μπίο {ζε; 
ἃπὰ γεῖ τ 15 (δε βᾶπιὲ ὀσμή ἴῃ ὈΟϊ᾿ «8568; 
τ΄ Τακες ἰϊ. 34. ἐκ θανάτον εἰς θάνατον 
ΠΥ ὃὲ {Πυβιταῖϊεά ὉγΥ οτῃ. ἱ. 17, ἐκ 
πίστεως εἰς πίστιν (3εε 4150 σἤΔΡ. ἰϊϊ. 18); 
ετηρδβϑὶβ ἰβ ραϊπεά, δἼοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
Ἡεῦτενν ἰάϊοπι, Ὁγ τερεδίηρ ἴῃς ἱπιροτίδηϊ 
νοτὰ, Τῆς ΒΔΌδίπίςα] ραγα!!εἶβ ρίνεη ΌῪ 
ννεϊβιείη δη οἵπεῖβ 5πονν τῃδϊ τῆς πιεῖδ- 
Ῥῶος οὗ {πϊ8 νεγβε ννᾶβ ζοπηπίοη δπΊοΟηρ 
7εν δῃ τυτίτοτβ ; ἴΠῈῪ οδ!εὰ πὰ [ἂνν Δη 

ἀγορὰ υἱέας ἴο ἴπε σοοά, Ὀυϊ Δη ἀγόρια 
»πογες τὸ τῆς εν]].---καὶ πρὸς ταῦτα τίς 
ἱκανός: τσὴο ἐλεπ ἰς τη βιείεμέ γον ἐδμέδε 
ἐλίηρε ὃ 56., ἴο 811 βυςἢ ἃ ρασί 48 ἢδβ θεεη 
7.81. ἀεδβογίρεά (ἴογ καὶ . . . τίς βεε ου 
νεῖ. 2 ἃδονε). ϑῖ. Ραυ}β δῆβινει [8 ποῖ 
ΠΥ εχργεββεᾶ, θυΣ ἴπῈ βεαυεπος οὗ 
τπουρῆι 8. 118: “1 πιῖρῃι ὃς τπουρπὶ 
τπδὲ πο οπβ ἰβ βυβῆςϊεπι ἔοσ δυςῆ ἃ ἰδβῖ; 
δηᾶ γεῖ τοῦ ἅτε, ἴογζ ΨῈ ἅγε ποῖ 88 (δες 
ΤΩΔΏΥ,᾽" εἴς. ; ἃΠ δῆβνγεσ ψν ῃοἢ δε ἰ8 σαγε- 
[] ἴο ἐχρί δἱπ δηὰ αυδὶ τ ἰπ νεσ. 5 οἵ τῆς 
παχὲ σδδρίεσ, ἰεβὲ πε βῃουϊὰ θὲ δοουδεὰ 
οὗ ὑπάυε ςοπβάεποε. 

Μεγ. 17. οὐ γάρ ἐσμεν ὡς κιτιλ.: ,0᾽ 
1σό ἀγέ ποὲ ας ἐξέ πιαην, υἱκ., τῆς οτγάϊ πᾶσ 
ἰδᾶσμεῖβ ἢ νΠοπὶ γοὺυ τηεεῖ. Τῆς 
ἐμάϊγεοὶ τεΐξτεμθος ἰβ ἴὸ ἢΐβ ὀρροπεηῖβ δἵ 
Οοτίπιῃ, [ΠουρΡὮ {ΠῈῪ ἀγὲ ποῖ πατηεά. Αἱ 
Ἰεαβϑὲ ἢε ἰβ πιογε υνοσῖῆν τὸ ΑἸ] τῆς Πὶρῃ 
οἔῆος οὗ ΠΟ ἢς δ45 Ὀεεπ βρεακίηρ ἴπδη 
ἸΏΔΠΥ ΨηῸ ννουϊὰ θεὲ ΟἸΪγν τοῦ ρἷδὰ ἴο 
ἀϑὰγρ 8 Δυιποτν; ο΄ οἶδρ. ἱν. 2,Ἃ1 
ΤΏεβδ. ἰΐ, 3, 5. ἴοσ δ᾽ ΠΏΠᾺΓ σοπηραγίβοῃϑβ.--- 
καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ: τσλο 
αὐἀμίίεγαίε ἐπε τσογὰ οΓ Οοά, ἑ.ε., δε 
Ὀἰνίης πλεββᾶρε 848 γενεαϊεὰ ἰπ τῆς αοβρεϊ 
(ἴδ ς μδμαΐ βεῆβε ἰῃ ἴῃς Ν.Τ'. οἱ ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ; ο΄. ἱν. 2 ἀπά 2 Τίπι. ἱϊ. 15). 
κάπηλος (Εςοΐυ8. χχνΐ. 20) 8 “4 δυςκ- 
βῖεσ,᾽" δηὰ ἰβ υβεὰ ἴῃ 188. ἱ. 22 οὗ οπα ννῇο 
δάἀυϊτεταῖεβ ψγῖης ; 30 {Π6 Ὀγί πλᾶγυ 8επβε οὗ 
καπηλεύειν ἰ5 “το ΠΊΔΚε πῃετοπαπάϊβε οὗ" 
(ΕΙΝ. τιδγρίπ), ννῖςἢ τεϑάγ ραββεὰ ἱπίο 
“10 σοτταρι" οτγ᾽ ““αἀυϊζεγαῖς " ἴογ ἴδε 
Ῥύτροβεβ οἵ ιγϑάε. --- ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἶλι- 
κρινείας κιτιλ.: ὁκί ας οἉ Ξἰποιγὶἐγ (ουγ 
βυδ)εςεῖνε δἰετυάς οἵἨ ἁ τπηϊπά), διέ ἂς οὗ 
Θοά (ἴδε οδ]εςξῖνε βουτος οἵ Οοὐγ τηεβϑαᾶδε 
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᾿ ἐλέρεν. 11. σ᾿ ἌΡΧΟΜΕΘΑ πάλιν "ἑαυτοὺς" συνιστάνειν] ; εἰ5 μὴ χρήζομεν, 

νρῖο Ἢ ὡς ὃ τινες, "συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶνἐ; 

Ὁ δ᾽.4.. 2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, " ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις 
Ηοῖο οοὶν. ἡμῶν," γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων - 

πεν 30 3. ἀφανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, 

Μεςε. χἕ!. ἐγγεγραμμένη 5 οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι " Θεοῦ "ζῶντος, οὐκ ἐν 

ἃ ἤεα. ἡ. τ4. πλαξὶ “λιθίναις, ἀλλὰ ἐν " πλαξὶ ἢ καρδίας 7 "' σαρκίναις. 
6 Όσδυϊ. ν. 
Η Αςῖδβ χίν. 15; Εοχω. ἰχ. 26; οὔδρ. νἱ. 6; : ΤΒεδδβ. ἱ.9; 1: Τίσω. 1ἰϊ. 15, εἴς. ἔ Εχοά. χχχὶ. 18 ; 

ἐ Ἐοτ. νἱΐ. χ4; 1: Οος. ἰἰὶ.. Ῥευς. ἱν. 13, εἰς. ε Ἠεῦ. ἰχ. 4 οὐΪγ. 8 Εσεκ. χί. το, χχχνί. 26. 
τ; Ηοῦ. νἱΐ. τ6 οϊγ. 

1 Β05" 17 πᾶνε συνισταν; ΕΑ συνισταναι; 41] οἵπεῖ δυϊποτίτἰεβ συνιστάνειν. 

33εἰ μη ΑΚΕΡ; δεῖϊει ἡ μη "ἢ ἢ ΒΟΌΈΕΘ δηά ἴδε ῥγίπιδγυ νββ. 
3 ΑΠΌ" ἢδᾶνε ὡσπερ. ᾿ 

4 ἜΘΚΨΕΡ, ἁ, ε, αὶ ἀπά {δε ϑγγίας πᾶνε συστατικων (6, αὶ Δἀὰ επιστολων) ; 
δεῖζες οσῃ. ἢ ΦΑΒΟ 17 δπὰ ἰδε Βομαίϊτὶς. 

δὴ 17 ἢᾶνςε καρδιαῖς υμων. 58 6γ"", ᾧ, νᾷ. πᾶνε και ἐγγεγρ.- 
Ἴ ἘΚ δπὰ τηοβὶ νβδβ. βυρρογὲ καρδιας ; δεῖϊϊεῖ καρδιαὶς “ἢ ΦΑΒΟΌΕΘΕΡ δπὰ 

δε Ηδιοίεαθ. ὙΝ.Η. βυρρεδὶ τλδὲ τε βεςοπὰ πλαξι ννδβ ἱπισοάυςεὰ τγουρσἢ ἃ 
Ρεἰπιϊεῖνε οἰετίοδὶ εττος. 

δηὰ οὗ οὖζγ οοπιπκίβδβίοῃ ἴο 5068), ἐπ ἐλξ 
σὶρλέ ὁ} σοά (5ε., ἰα ἴπε σοηδοϊουϑηα88 οὗ 
Ηἰἷδβ ργεβεῆςς; οἷ νεσ. τὸ δῦονε), ςφῤεαὰ τὸςὸ. ἢ 
ἐπ ΟἈγίδέ, το., 848 τιεΏρειβ οὐ ΟἾσιβι 8 
Βοάγ, ἴῃ ἔε!!οννβῃὶρ ἢ Ηἰπι. ΤὨίβ 
βοΐεπιπ δηᾶ ἱπιργεδββίνε οοπῆγπιδιίοη οὗ 
μαι [45 Ὀεεη βαϊὰ ἰβ γερεδῖεά, Ἵῃδρ. χίϊ. 
19, κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 

Ομάρτεξε [1]1.---ῦννν. 1-3. ΤῊΕΞ Οοε- 
ἹΝΤΗΙΑΝΒ ΑΡΕ 51. ΡΑυτ 5 “ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕ 
ΟΟΜΜΕΝΡΑΤΙΟΝ ᾿᾿ -ο ες. σ. ἀρχόμεθα 
πάλιν ἑαυτοὺς συνιστ. : ἄγε τσε δεριππίηρ 
ἀραὶπ (5ς., 48, ἴοτ ἱπβίδπος, ἱπ σ᾿ Οος. ἰχ. 
15, χὶν. 18, χν. το, οἦ Ροβϑίδὶυ Ὦς δ᾽υ 68 
ἴο ἱ. 12 δῦονε; οὖ οὔδρ. ν. 12, χ. 18 
Ῥεῖονν) ἐο δονη ομγεεῖνες ὶ Ηΐβ ορρο- 
Ποπῖβ βεοῖὶ ἴο ἢᾶνε πιδᾶς [Π18 σῆδγρε, 
ΨὮΙοΝ ἢς ἰ8 σΔγοῃ! ἴο τερυάϊδια ϑβαίη (,, 
12; ς΄. χὶϊ. τ Τῆε ρῆγαβε ἑαντὸν 
συνιστάνειν (οἵ συνιστάναι, ἴοτ Ὀοιἢ 
ἴοττηβ οσουτ) ἰβ ἐουπά ἴους ἔπιεδ ἱπ τΠ 18 
Ἐρίβεϊε (8ες τε), ἀπά δἰνναυβ ἴῃ ἃ μὰ 
86Π86, ἴδε ῥτοπιίπεπε ρἷδοε οὗ ἑαντὸν 5'ᾳ- 
ηἰνίηρ μας! Πετε ἢδ8 θδςὴ ὑπάπε Ἔροιβπι; 
ου ἴδε οἵδει μαηᾶ, συνιστάνειν ἑαντὸν, 
ΨΏΪΘΗ Οσουτβ ἴῆσγαα τἰπλεβ (86 γε), 18 
Αἰννγ8 υδεὰ ἴῃ ἃ ροοὰ βεηβε, οὗ ἴπαι ἱερὶ- 
Επιδῖς σςοπητηδηάδιίοη οἵ πἰπιβεῖ δηὰ ἢἰ8 
τηεββαζε νυ ἢ ἐνεσυ (Δ {Π7}] πλὶπίβίεσ νν}]]} 
δᾶορι. Νείτπετ ἔογπι οσουτβ εἰβεννβεσγε ἰπ 
τῆς Ν.Τ. (υη]ε88 δ]. 11. 8, παραβάτην 
ἐμαντὸν συνιστάνω, δε τερατάεά 45 3η 
ἐχοεριίοη).--ἢ μὴ χρηήζομεν κιτιλ.: ον ἀο 
τος πεεά, 45 ξονῖς ἀο (ἰ.ε., τὴς οἱ πολλοί 
οὗ Τ᾿. 17; τινες ἰ5 ἢΐΒ υδυ] νᾶρυς ἀεβογίρ- 
ἰἴίοη οὗ ορροπεπῖβ; 866 1 ὅοσ. ἱν. σϑ, 

χ. 2, δ]. ἱ. 7, τ Τίῃι. ἱ. 
οΓ εονινιφημάαέοη ἰο γοῖ ΟΥ̓ 

τοι γομ ὃ ΟΑτϑεῖκ ἰθδοῆεσβ δε ἴ0 ρῖνε 
ἐκιστολαὶ συστατικαί (Ὠ΄ορεπεβ 1, δεσῖ., 
νἱ]. 87) ; ἔοσ βυςἢ σοπιπιεηδαίΐοσυ πιεητίοῃ 
ζ Αςἰβ χν. 25 (οὗ ᾿υἀδ8 ἀπά 8:1148 ἴο {πε 
Ὦυγοῖ δὲ Απεοοδ), Αςῖβ χνὶϊ. 27 (οἱ 

ΑΡοΪΪοβ ἴο ἴῃς ΟΒυτοῖ δἱ Οογίπιἢ), οσι. 
χνὶ. σ (οὕ Ρβαθε ἴο ἴμε Οδυτοῦ αἱ οχιῃε), 
ΤσΒδρ. νἱῖ!. χ6-24 (οὗ Τίευβ δηὰ ἢἰβ σοπὶ- 
Ῥᾶπιοπβ 9 ἴδε Οδυτοῦ δὲ Οοσίπιδ) ; οὐ. 
αἶβδο ᾿ Ὅοσ. χνὶ. 3. 851. Ραὺ] βοουῖβ ἴδε 
ἰάςα τπδὲ ῃς, νῆο ἤγϑβι Ὀγουρῆι τς αοβρεὶ 
ἴο Οοτίητη, βου! πεεὰ ἰο ργεβεηὶ ἐογτηδὶ 
ογεάδπτίαβ ἴο τῇς Οοτίπιπίαπ ΟΒυσο ; 
δηὰ ἰὶ νουϊᾷ θὲ δαυδ!ν ἀποταδίουςβ τδδὲ 
δε βΒδουϊὰ βεεὶς γεσοπιπησπδιϊζοπβ 3,7ο 
1πεπὶ (ἐξ ὑμῶν). Ηε δι5 ἰεβειμηοηίεβ ἴὸ 
δὶβ οδαγαςῖες δπὰ οἷδοε [ΔΓ βυρεσίοσ τὸ 
ΔΠΥ ἴῃαὶ οουἱὰ δε ττιεῖεη ὁπ ραρυταβ. 
ὙΠεβε οἂπ ὕὃε ροϊπιεὰ ἴο ἱξ δὴν οὐ)εςὶ 
ἴμδι Πἰ5 Αροϑβίοϊις οβῆοε ννδβ 561{-ἀβϑιπιθὰ, 
δηά ἐπᾶὶ ἢς ἀεἰΐνετβ τπε αὈ5ρεὶ πιεββᾶρε 
π δίβ οὐνῆὶ ΨΆΥ δηὰ οἡ δ᾽8 οὐντὶ Δ ΠΟΓΥ 
(61,1. ᾿. σ2). 

Ψνες. 2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν κιτιλ.: γε 
αγε ομν ἐῤῥπέϊς. ὙΠΕΥ ἅτε ἢἰ8 ογεάθητίδὶβ. 
ΟΥ̓ ι Ὅος. ἰχ. 2, νῆεσε ἢς 6118 (πο πὶ τπδὶ 
{πεν ἂἵς {πε “"" 868] οὗἩἨἁ ἢϊβ Δροβι!θβῆρ. 
Νοῖε τῆς ἐπ ρἢδβίβ ἰαϊὰ ου ἐπιστολή ὃν ἰ15 
Ῥοϑίτίοη ἰπ ἴτε βεηΐθηςε.---ἐγγεγρ 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν: τογίἐέξη ἐπ ΟΝ 
Ἀεαγές, ἱ.6.. ἴῃ τῆς Ὠεᾶτὶ οὗἩ τηε, Ραυΐ (ς). 
νἱϊ. 3); ἃ βογηεναῖ ὑπεχρεοῖϊεά, δπὰ, 35 
ἴτ Μεῖς, ραγεπίμειῖς ἀρρὶϊσαιίοη οὗ τδς 
πιείδρποσ, βυρρεβίεά Ὁγ τε πχεπιοῦυ οὗ 

χν. 12, ἔβα. 
3, 10), εῤίΞεϊες 
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κ Ἀεδ. ἱ. 1:5. 
τὸν ΓκΘΗΙ ἢ δ᾽ 

Θεόν] 5. οὐχ ὅτι 'ἱκανοί ἐσμεν ἀφ᾽ 2 ἑαυτῶν λογίσασθαί ὃ τι,’ ὡς ὅ πι Ηετε 
οἱ]: 

ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ “᾿ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, 6. ὃς καὶ "ἱκάνωσεν 5 ζοΡῚ, τᾷ 

ἡμᾶς " διακόνους " καινῆς " διαθήκης, οὐ “ γράμματος, ἀλλὰ " πνεύ- ο (. Ἐρη. 

Ῥ Μι. χχνὶ. 28; [,κΚ. χχὶϊΐ. 20; τ ον. χὶ. 25; Ηςῦ. νἱϊί. 8 ()] ες. χχχί. 31), ἰχ. 15. 

ΤᾺ 88 εἐχω. 

ἐπ. 7; (οἱ. 
'..23. 

ᾳ Ἐοπι. ἱΐ. 209, νἱΐ. 6. 

3 αᾷᾧ ἐαντων ἰ8 ρἰδοεὰ 45 ἰη ἰεχὶ Ὁγ ΚΙ, δπά {πε Ἡδτζοίεδη, απ δῆες λογισασθαι τι 
ὃγΥ ΑΌΕΘΡ δηὰ ς [,Ατπ8; [18 ἴττιιε ρίδοε ἰβ Ῥαεΐοσε ἱκανοι ἐσμὲν υυἱτ Ὁ ΒΟ 73 δπά 
1πε Βοδιδίσίς ; 17 ἀπά τπ6 Ῥεβῃϊο οπιὶς αφ᾽ ἐαντων Δ]ἰορείπετ. 

3 ΟΡΕΟΘ ξεῖνε λογιζεσθαι ἴος λογισασθαι οὗ ΦΑΒΚΙ,Ρ, 

4 Β οἱ. τι ; Ρ 88 ἴδε οτγάεσ τι λογιζεσθαι. 

δῸ οἥῖ. ὧς 38 ὑππαοοββΆσΥ ἴοσ ἴπε βεηβα. δ αντων Β6 ἴοι εαντων. 

Τ χ7 88 ον γραμματι αλλα πνενματι, ψΨὨΐοἢ ἴῃς [»Δτίη ν88. ἕο ον». 

δ8. Ἰαθουτβ διηοηρ ἴμαπὶ ψνοἢ δὰ ἰεἢ 
8ῃ ἰπάε!:Ὁ]ς ἱπηρτγεββίοη ὕροη ἢΐ8 Πεδσί.--- 
γινωσκ. καὶ ἀναγινωσκ. κιτιλ.: ἀποῖση 
ἀπὰ γεαὰ οὗ αἰΪ πιεν. ΤὨϊβ 'ἴ8 1π6 Ἰερῖίε!- 
τηλῖα δρρὶοδίίοη οὗ πε πιεϊδρδοσ, δῃά 15 
ἐχραηάςὰ ἰη πε πεχὶ νεβεὲ. Τῆς ἰεϊϊεσ 
ψττεπ οὐ 81:. Ῥαὺ}}8 πεατῖ ννγὰβ ποῖ 
ορεῃ ἴο ἴδε ννοσ]ὰ ; δυϊ {δε Ἰεῖτες ντιτἴθη. 
ου ἴδε πελγὶ οὔ τῃε Οοτί πιμίαπ8 ὉῪ ΟἾσίβι 
τγουρῃ 81. Ῥδυ}}8 τηϊηἰβίσυ ννᾶ8 ραϊεπὶ 
ἴο ἴῃς ννοσ δ᾽ 8 οὐβεζναιϊίοῃ, 48 ἰδ ννδ8 σε - 
βΒεοιεὰ ἱπ τμεὶς ΟΠγίβείδη τηοᾶς οἔὗἁ 16. 
Ἑδοὶβ βρεᾶῖΐκ Ἰουάες ἤδη ννογάβ. Εοζγ τῆς 
᾿πεῖε γινωσκομένη . - . ἀναγινωσκομένη 
ο΄. Αςῖβ νἱτἱ. 30, γινώσκεις ἃ ἀναγινώσ- 
κεις, ἀπὰ ψ: τῆς ποῖς ου ἋΣ τ ἄρον: Ἶ 

Νεις. 3. νερούμενοι ὅτι κιτιλ.: 
δείηρ πιαάε νιαπεγεεέ ἐλαΐ γε αγε απ εῤίξεϊε 
οΓ ΟἈνὶδὲ (Ξε., νπιεῖεη Ὁ ΟἾγίβι), νεἰπὲς- 
ἐεγεά ὃγ μς (ἴῃς Αροβίὶς οοηςεϊνίηρ οὗ 
Βίπηδεὶ πϑὰς ἐνάγβοιν ΒΡΙΑΠΗΘΠρΙε 
ἐγγεγραμμ, γι κιτιλ.: τογίέδη 
ποὶ οἱέὰ ἱπὰ, δι τοὶ ὰ ἐλε ϑρῤὶγὶέ οὗ ἐλε 
ἐνὶ Οοά; ποὲ ἱπ ἑαδίες οὗ Ξίοπε διέ ἱπ 
ἐαδὶος ἱπαὲ ἀγε ἀδαγίς οὐ Μετὰ. ΤῊΪϊβ 
“τὶη ν᾿" ΨΠΙΟῃ τῆς Οοσιηι απ ἐχ- 
δῖ διε 18 πο νυσπρ ἢ ἸῺΚ οτι ἃ ράργτιιβ 
10}}, Ῥὰϊ ἰβ ἔπε πιγβιϊοδὶ ἱπιργίπε οὗ τῆς 
Ὀινίπε ϑρίτς ἱπ {πεῖς Πεαγῖβ, οοηνεγεά 
ττουρῃ Ῥαυ} 8 πηκϊηἰϊδιγαιίοθβ; οὐ ]ετ. 
χχχί. 33, Ῥγον. νἱϊ!. 3. Απά 188 ἰεδβ ἢϊπι 
ἴο 1πιηκ οὗἩἨ πὲ δποίθης “τίη οὗ 
τῆς [ἂν ὉῪ τῆς “ἤηρεῖ οὗ αοδ᾽" οπ ἴδε 
Τνεῖνε ὙΔΌ]ε8, ἀπά ἴο ςοπίταβὲ ἰὲ ἢ 
1815. Ὄρίβε!ε οὗ Ὁ γίβε ου 180 ]65 {πὶ ἂτε 
ποῖ οὗ βίοπε δυῖ ἅτε “δελγίβ οἵ ἤβϑβῃ 
8εε σεῆ). Εος σάρκινος ((Γ, λίθινος, 

ράκινος) βεε οἡ ἱ. 12 ἅδονε. 
γν. 4.6. Ηἰ5 βύσζςεξξββ 'Νν ΤῊΗΞ ΜΙΝΙ:5- 

ΤΕΥ ΟΡ ΤῊΗΞ ΝῈΨ ΟΟΝΈΝΑΝΤ 18 Α;ΤΟ- 
ΘΕΈΤΗΕΕ ΡῈ τὸ ἀου.--Νεῖ. 4. πεποί- 
φησιν δὲ τοιαύτην κιτιλ.: απά «μΜελ ε05- 

“βάεμοε μαῦε τὸ ἑλγομρὰ ΟἈγίδέ ἐοτσαγάς 
Οοά (ο΄. Ἀοπ,. ἱν. 2, ν. τ᾿ ἴοσ ἃ κε ὑβ6 οὗ 
πρὸς τὸν Θεόν). Τὶ [8 “ τσς ἅτε βυ!ῇ- 
οἰεπὶ ἴος ἴπεβε {πίη ρβ᾽᾽ (βεε ἴϊ. 16, 17) ; 
δυῖϊ ἢς Παβίςῃβ ἴο ἜἼχρίδίη ἴῃς ἴσῃε βουσοα 
οὗ Πἰβ ςοηβάεηςε. 

γει. 5. ὅτι ἱκανοί κιτιλ.: ποΐ 
ἐλαΐ το αγε τεβιοίεκέ οὕ ομγϑεῖυες ἰο ὕμάρε 
απγέλίηρ ας ἥγονι ομγϑεῖυες; 5... ἴο υάσε 
τί ἈΕγ οὗἩ 186 πηεϊμοάβ το δε ἐο]ονεὰ ἰπ 
ἴῃς ἀϊδομαγρε οὗ ἴῃς Αροβίοϊίς τηϊπἰ βίγυ ; 
ἔπεσα ἰβ πὸ τδουρῆς πεῖς οὗ πε πδίυσαὶ 
ἀεργανν οὗ πιδη, οσ ἴδς [ἰκεὲ. Εοσ τἢς 
φοηϑέσ. οὐχ ὅτι . . . οὐ, ἷ. 24 απὰ τεῆ, 
λογίζεσθαι 18 πεῖε υϑεά ἰῃ 118 νἱάεβὲ 
8εηδε Οὗ ζδιγυίηρ Οἡ ΔΩΥ οὗἩἉ [ες οτγάϊπαγυ 
τος, 8868 οὗ τεδβοηίηρ (οΐ χ. 7, χίϊ. 6). 
Ὥς τερειπίοη ἀφ᾽ ἑαυτῶ αντῶν 
επιρ ἢ δβίβεβ ἴπε βίδϊεπηεηι οὗ ἴῃ πεεά οὗ 
(οὐ στᾶςε. ϑ8ι. Ρδυ} 8 παδίς οἵ ἄννε]]- 
ἵπρ οὐ ἃ ψοζγὰ δηὰά Ἴοπιίηρ διδοῖς ἰο ἰὰ 
ἃραὶπ ἀπὰ ἀρδίῃ (4π αττίῆςς ννϑίς ἢ τῆς 
[Αι τεϊογιοίαπθ οδ]!εὰ ἐγαάμε 0) ἰδ 
γε] ΠΠυβιταϊθὰ ἴθ τῆϊβ ραββαρε. γε 
δᾶνε ἱκανοί, ἱκανότης, ἱκάνωσεν ; γραμ- 
ν ((οἱονίης ἐγγεγραμμένη ἱπ νεῖ. 2); 
"ακονηθεῖσα, διάκονος, διακονία; Δηὰ 

δόξα εἰγσῆι εἰπιε8 θεΐννεεη νν. 7γ.1ι. ΜΙ 
πε βοπιϊπιεπὶ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ 
Θεοῦ, οὗ, τ Οοτ. χν. το δαπά Ἴῇδρ. χίϊ. 9. 

γεσ. 6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν κ-ιτιλ. : τσλο 
αἴ5ο (“"" φυΐ ἰάεπι" ; οἷ τ Οος. ἱ. 8) "»παάε 
μ5 φιβιείεπε ἂς νιϊμὶσίεγς οὐ ἐλε Νεῖν 
Οουεπαηέ---[ταϊηϊβῖοσβ] ποέ οὐΓ ἐΐε ἱδέξεν 
1... ἴῃς [μἂν), διέ οὗ ἐὰκε ϑδῤιγὶἐ; ον ἐὰφ 
ἐν κἰἰδέλ, διέ ἐπε δῤίγιξ ρίυείμ ἰε. 

Τῆς ΑΡροϑβεῖε' 5 ορροπεηίβ δὲ Οογίπι ννεγε 
ῬῬτοῦΔΟΪΥ 1 υἀδίϑετβ (χὶ. 22), απὰ τῆ πε 
ἀεβογιριίοη οὗ δὶβ οβῇςε 88 ἴῃε διακονία 
καινῆς διαθήκης ᾿ελάβ Πἰπὶ ἴο ἃ ςοτηρδτί- 
8οη δπὰ ἃ Ἴσοπίγαβι οὗ ἴπε ΟἹά σονεπᾶπὲ 
δηδ πε Νεν. ὙΤῇε “ οονεηδηῖς ̓ (Εοπι. 
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τ ρλο σα. ματος τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ " πνεῦμα "ζωοποιεῖ. 7. 

δι ααὶα εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν,2 " ἐντετυπωμένη ἐν ὃ 
δ᾽ 1 λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ, "ὥστε μὴ δύνασθαι " ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 

«πὰ οπι. Ἰσραὴλ " εἰς τὸ πρόσωπον Μωσέως ὁ διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου 
νἱϊ!. το. 

8. ετε οὐΐγ. 
τ Εχοά. χχχὶν. 2935.  Αεἰδ ἱ. 10, ἐξ. 4, νἱ. 15, νἱΐ. 55, χί. 6, χίϊΐ. ο. 

1Β 8 αποκτεινει; δυῖὶ ΟΚΡ 17 δᾶνς ἀποκτέννει, δαπὰ ΑΟΌΕΙ, αποκτενει; 
1[μΔοπτηδηπ ςοη)εςτυτεὰ αἀποκταῖινει. 

3 Β0"6 απὰ τδε Ρεββίτο δᾶνς γραμματι. 

5 ΜΟΌΡΟΕΚΙ,, ἀ, ε, ἔ βυρροτί ἐν λιθοις ; οπι. ἐν δ ΑΒΟΌ ΟΡ 17, Β. 

4 Τῇε πιοσα δοουσζᾶῖε βρε!]ἶπρ ἰΒ Μωνσεως ( ΒΟΘΚΙ, εἰς.) ; ἀπὰ 50 αἵ νν. 13, 15. 

ἰχ. 4, ΕΡἢ. ἰϊ. 12) Ῥεΐννεεη ]επονδῃ δπά 
1βγδθὶ ψεγε ἴπε ἐοιιπάδιίοη οὗ [ι|44ΐδτη. 
ΤὮεν Ῥεράη (ποὶ ἴο βϑρεὰκ οὔ πε Οονεπδηὶ 
νυ ΝΟΔἢ) νν ἢ της Οονεπδηὶ οὗ Οἰσοιὰπι- 
οἰδβίοη ργαπιεὰ ἴο Αργδμδηὶ (αεη. χνιϊ. 2) 
δηὰ τερεαϊεά τπογε ἴπᾶπ οπςς (6εη. χχίϊ. 
16, χχνὶ. 3), ΜΝ οἢ 15 οἴεη δρρεδὶεά τὸ πῃ 
τῆς ΝΤ. (υκς 1. 72, Αςἴβ Π]. 25, νἱϊ. 8, 
εἰς). ΤΒΙ8 ννὰ8 ποῖ δὐτοραϊεὰ (6 δ]. 1}. 
17) Ὁγ ἴπε Οονεπᾶπὶ οὗ ϑιπαὶ (Εχοά. χίχ. 
5; ς{., ἴοτ 118 τεοδρίτυδιίοη ἰῃ Μοδδ, 
Ὅευΐϊ. χχίχ. 1), ψ Ὠ ἢ, 48 τῆς Ναδιίομδὶ 
Ομδσγίες οὗ [βγϑεῖ, ννὰβ ργε- πη ποητν ἴὸ 
ἃ Ηεδτενν “δε ΟΙά Οονεπαηι". Τῆς 
δῖ ρσοόρδεου οὗ ἃ Ὀεϊϊνεσεσ ἔγοπὶ Ζίοη 

188. [1χ. 21) ἰ8 ἱπιεγργεϊεὰ ὃν ὅ8ι. Ραὺ] 
Εοπι. χί. 27) ἃ8 ἴδε ““οονδηδηι᾽ οὗ 
ὙΠΟ ἴδε ρσορῃεὶ βροκε ἱπ τῆς πεχὶ 
νεῖβε ; πὰ Ϊεγεπιίδῃ, ἴῃ ἃ ράββᾶρε (χχχί. 
31-33) ἴγοῦῦ ΜὨϊοἢ ἴῃ Αροβεΐς δδ8 788 
ὯΟΜ (νεῖ. 3 ἀδονς) Ὀδοτγοννεά ἃ βιγι κίπ 
ἱπιᾶσε, δὰ φζοςϊδιπηοσὰ ἃ Νὲνν σονεπδηὶ 
ΜΠ [δγαεὶ] ἱπ τἴπῸ6 ζπΐυτα. Τῆς ρἤγαβα 
δαὰ ὕδεεπ οοπβεοσδίεά τὸ ἴδ Οοβρεϊῖ, 
τῆτγουρῇ ἰἴ8 ἐπιρίογπιθπὶ ὃῪ ΟΠ γίϑε δὲ τῇς 
[πβεϊταξίοη οὗ τπ6 Ευοπάσγιϑιὶ (Μϑῖι. χχνὶ. 
28, [υκὰ χχί!. 20, ἡ Οοσ. χὶ. 25); δπό ἱπ 
τῇδῖ βοίΐεπιπ σοπίοχι ἰ δοτς ἀΐγεςι δ] βίοη 
το τῆς ΒΙοοὰ οὗἉ ϑρτείηκιπς  Ὠ ἢ ται δαά 
τῆς ΟΙΪά Οονεπᾶπὲ οὗ ϑἰηπαὶ (Εχοά. χχὶν. 
8). [τἰ8 οὗ τπῖ8 “Νεν Οονεηδηῖ᾽" παῖ 
8:1. Ῥδυὶ] ἰ8 ἃ διάκονος ((Ὠτίδι ἰΒ [15 μεσί- 
τη4ς, Ηεῦ. ἰχ. 15); ἐδ.» ΒΕ 18. ἃ διάκονος 
οὐγ τος ἀλλὰ πνεύματος, ποῖ οἵ 
τε [δέον οὗ τε [μἂνν (45 τρὶς Ὀε 
ὙΤΟΠΡΙΥ ἱπέεγγεά ἔγοπὶ ἢ 18 βίδιἜπιεηΐ ἴῃ 
νεῦ, 3 ἴῃαῖ ἴῃς ἐπιστολὴ Χριστοῦ ν»23 
“ἐτηϊηϊβίετεά "[διακονηθεῖσα] Ὁν Πίπ})}, Ὀυϊ 
οἵ {πε "" ϑρίτι: οἵ τε Πἰνὶπρ Οοά ᾿ (νετ. 3). 
ΤὨΪδβ 18. ἃ πιο ἢ πιοτα ρταοίουβ διάκενα, 
ἰπδβπιυςῇ 88 ἴῃς [Ἂν 18 1Π6 ἰπβιγιπγεηῖ οὗ 
Ῥεδιὴ (ο΄. Εοπι. ν. 20, νἱΐ. 9, νἱ1]. 2, ἴῃ 41} 
ὙΠοἢ ραβϑᾶρεβ {πε Αροβιὶε δγίπρβ ἱπῖο 
οἰοβεβὲ οοππαχίοη ἴῃς ἴῆγεε τπουρῆϊδ οὗ 
τῆς Σαιο, δέμπ, δπὰ δεαἐλ), Ὀὰῖ {πε ϑρίτγιι 
οἵ ἀοὰ ἰβ ἴδε αἷνες οἵ 1{{π (βες γεβῖ. ἀπά 

ο΄. 41]. 1. 21, ψΒεσς πε ποῖεβ ἴπδῖ τῇς 
ἴδνν ἰβ ποῖ δδϊε, ζωοποιεῖν, "" ἴο ρῖνε [{{π᾽᾿). 
Ιε ν θὲ οὐβεγνεὰ παῖ τΠ6 δτγιίοῖε 18 
νναπτίηρ δείοτε καινῆς διαθήκης, 28 ἰϊ ἰδ 
Ῥείοτε γράμματος ἀπὰ πνεύματος ; δυϊ 
νε πεεά ποῖ οὐ ἴπδὲ δοοουηὶ ψντπ τῃς 
Ἐενίδβετβ ἰσαπβίαϊς “ὦ πεν σονεπδηι"". 
Τῆς εχργεβδίοη “Νενν Οονεπδης," |1κε 
ἴδε ψογάβ “ [εϊίεσ ̓" (ἴοσ τῆς [νὴ δηὰ 
“ἐρίγιε  ἴος τῆε Ηοΐγ ϑρίγιι, ννᾶβ ἃ 
τδομηΐοαὶ ρῆγαβε ἰπ τῆς τπεοίοργ οὗ τς 
ἄδν ; πὰ 80 πηΐρῆι ννε]]} ἀΐβρεπβε "ἢ (Ὡς 
ατιϊςϊε. Ὅῆε Τοοπίγαβι δεΐνψεεπ “ ἰετίετ " 
δηὰ “" ϑρίσι: " Πεῖε (5ο οἴδη πιίϑυπάος- 
βίοοά, 485 ἰζ ἰὲ ροϊπιεὰ ἴο 4 οοπίγαβε δε- 
ὕνδεη ννῆδὶ ἰδ νεγῦδ!Πν βιδῖεὰ ἀπά δὶ 
18 τεδῖ!γ ἱπιρ! εὰ, ἀπά 80 )υβεβεά ἂπ Ἄρρεδὶ 
ποι ἔπε Ὀατε “Ἰεϊξεσ ᾿᾿ οἵ τπε ἰᾶνν ἴο τπε 
Ῥεϊποὶρίεβ οὐ ψνΒΙο ἢ ἰξ ταβί8) 8 Ἔχβϑοῖν 
ἡΠυειταῖεὰ Ὀγ Εοχη. νἱὶ. 6, ννῆεγε ὅ8ι. Ραυὶϊ 
ἀεοίδτεβ τὶ {πε βεγνίος οὗ ἃ ΟΒσίβιϊδῃ 
ἰ8 ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιό- 
τήτι γράμματος, ἱ.ε., " ἴπ πενντε85 οὗ τῆς 
ϑρίγιε δἀπὰ τοὶ ἰπ οἰάπεβϑβ οὗ δε Ἰείϊεσ᾿". 
Απὰ (1πουρῇ ποῖ 80 ρἰαἰπ]ν) ἴῃς 8ᾶπης 
ςοπίγαβῖι 18 ῬγοδΌΪΥ ἱπιεπά δὰ ἴῃ Εοτη. ᾿". 
290. ἴπϑι. Ρδι}᾽ 5 νει τηρθ πνεῦμα, νῆεῃ 
υϑαά ἕο ἴπ6 πυπιᾶη βρίγῖ, ἰβ ςοπιτϑδι θᾶ 
ψἱἢ σῶμα (τ Οος. ν. 3), σάρξ (2 Οος. νἱϊ. 
1ὴ δῃὰ νοῦς (τ: Οοτ. χίν. 14), δυῖϊ κενδν 
ν ἢ ἄμμο. ΤὮΐβ 8 ἃ τεοπηίςαὶ ἰεγπὶ 
ἴοτ ΔΗ “1 ,νν" (ΚΕ γ , ϑοτίρίυγε:; 
ζ΄. νεῖ. 7, ἐν γράμμασιν), ἀπά 5 ΡτορεῖΥ 
βεῖ ονες δρδιηβῖ ἔπε “" ϑρίγι: "᾿ οὐὁἨ Οοά, 
ψῃοβε οἶος ἀπὰ ννοσκ ννεγε ἤγβι ῥ᾽ δ πὶν 
τενεαϊεὰ ἴῃ τε Θοβρεὶ. 

ννυ. 711. ὈΙΘΒΕΒΒΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΙΝι5- 
ΤΕΥΟΕ ΤῊΕ ΝῈὲῚ ΟΟΝΈΝΑΝΤ. [Τ᾿ 15 (α) 
ΜΟΒΕ ο.ΟΒΙΟῦΒ ΤΗΑΝ ΤΗΑΤ ΟΕ ΤΗΕ ΟΓΌ. 
-τνες. 7. εἰ δὲ ἡ διακονία κιτιλ.: ὁμέ ἐγ 
ἐπε Μὲιπὲσίναίίον οὕ εαίᾷ (86ε νεῖ. 6), 
«τογϊἐέεη, απὰ εηργαυέπ ἐπ είομος, εαπιε 
ἑπίο εχίσίφμος ἐπ ρίογγ, εἰς. ΤῊΣ τείεγ- 
επςε ἰβ ἴο ἴμε ρίοσυ οπ ἴδε ἕδος οἵ Μοβεβ 
(8δεε τεῦ.) ννεπ τῆς ὙΔὉ]ε8 οἵ τς ἴνᾶνν 
ψετε Ὁτουρῆς ἄοννη ἤοπι Μουπιὶ ϑιπαὶ. 
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αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 8. πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ " (ΒΑΡ. υἱ. 
πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ ; 9. εἰ γὰρ ἡ ' διακονία τῆς " κατακρίσεως τ 
δόξα,2 " πολλῷ “μᾶλλον περισσεύει ὃ ἡ διακονία τῆς διακαιοσύνης 
ἐν’ δόξῃ. 

ἡ τούτῳ τῷ " μέρει, ἕνεκεν ὁ τῆς " ὑπερβαλλούσης δόξης. 
τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, "πολλῷ 

14; ΕΡΆ. ἱ. το, ἰΐ. γ, ἐ1. 19 ΟὨΪΥ ; 2 Μδςς. ἰν. 13. 

1 ΒΌΡΕΚΓΡ, ἔ, αὶ δῃὰ τε Βομαδίτίς βυρροτὲ ἡ διακ. ; τῇ διακον 

οηΐγ. 
οἵη. ν. 9, 

τος τ (ογ. 
χὶϊ. 22; 
ῬΆΪ]. ἱ. 23, 

1ο. καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον “ἐν ἰἱ. τὲ 
ΨΕΓ.ΙΙ. 

11. εἰ γὰρ χ ΟΒκΡ. ἱχ 
; φ΄. (οὶ. 

"μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. ἐ τὰ ̓ 
ς ἈςεΒ. νεσ. 9. ἀὐπὰ 

ΔΑΟΡ Ὁ 17, 
ἁ, ες δπά τε ϑυγίας νββ. Τῆς εχίεγηδὶ ενίάδηοε 18 τῇ 8 Ἔνθ] δαϊδηςεᾶ, δυϊ {Πα 
ἴοττη οὔ ἴπε βεηίεπος ἰπο πεβ 8 ἴο ἔπε τερεϊνεά τεχῖ. 

3 "ΕΟ βυρρὶγν ἐστιν δῆτε δοξα. 

2 ὉῈΕ, ἀ, ε, αὶ ἀπά ἰῃς ϑυγίας νββ8. φίνε περισσευσει. 

4ΝΟΘΕΘΚΕΡ ϑβυρροτῖ ἐν δοξῃ; δ ΛΒΟ οπιῖϊ ἐν. 

δ᾽ ΟἠΪγ ἃ ἔενν οὐυγδῖνεβ (απά ἁ, ε, ἔ, 5) βυρροτί ονδε; 41} υποΐΔ158 ἀηὰ τῆς Βομαϊτγὶς 
Βᾶνε ου. 

4 Ἐὸτ ἕνεκεν τεδὰ εινεκεν ἢ ΦΑΒΌΕΟΘΡ. 

81. Ῥδὺ] αὔρῦεβ {Παὶ ἴογ ἔνο γεᾶβοπβ ἴῃς 
Ἴοτν οὗ τθὲ Νὲνν Ὁονεπᾶπὶ ἰδ στεδίεσ, 
1.) τῆς ἔογπιες διακονία ννᾶ8 οπε οὗ οοη- 
ἀετηπαιίοη, τς ἰδίίες οὗ γἰρῃίιεουβηαβδ 
(νεσ. 9), απὰ (ἰ1.) ἰῆς ρίογυ οἵ ἴῃς ἔοστηεσ 
ΔΒ ΟΠἿΪΥ ἃ τταηβίεπί ρίεαπι, ννἢ]ς ἐμαὶ 
οὗ τιπε Ἰδιῖες δϑίἀεβ ἔος ενεῦ (νεῖ. 1ἱ]. 
Οὗ τῆς ἤγβι Ταῦὶεβ ψν πο Μοβεβ ὕτοκε 
ἴῃ δῆρες ἰξ 18 βαίά παι τῆς νντίείπρ᾽ νγᾶβ 

Θεοῦ κεκο; ἐν τοῖς πλαξίν 
χοὰ. χχχίὶϊ. 16) ; ἰξ 18 τπεσοὶν βδὶὰ οὗ τῇς 

δεςοηὰ Ταῦΐεβ ἐμαὶ Μοβεβ ντοῖς ὕροῃ 
ἰδεῖ ἴδε ᾿νογάβ οὗ ἐς σονεηδηῖ, πα 
Τεη Οοπιπιδηἀπιεηῖβ ̓̓  (Εχοά. χχχίν. 28). 
Νενεγίδοῖεββ ἴῃς ἐγαάϊιίοη (ες ΡΏο, Μέέ, 
Μος., ἰ1ϊ., 2) νναβ δαὶ ἐπε βεςοπὰ Τδϑϊεϑβ, 
{κε τῆς ἤχει, Μοῖος ποῖ ΟΪἱγ “ ντἰτίεη ᾿" 
αἱ “δηρτάνεη" (ἐντετνπωμένη), 45 ἴῃς 

πρύνθίβε ὐξς ἡ ἀὐδι κόρη ἐπα ω  αμ οἱ 
40 ἐλαὲ ἐλε ΟἈάγεη οὐ ]ςγαεὶ εομίά ποὶ 
(5ε.. ἰοῦ ἔδασ, Εχοά. χχχίν. 30) ἰοοῖ 
εἰσαάζατεϊν μῤοκ ἐΐλε ἔαες οὐΓ Μοϑὲς οθ 
αεφεομπὲ οὗ ἐπε ρίονγ οὐ λὲς ζαοε, ἐγαπσίεπὶ 
ἂς ἱέ τρας. καταργεῖσθαι 8 πεΔΙΙΥ Αἰ ννΑΥ8, 
ἱξ τοῦ αἰνναγβ (ἴοσ στ Οος. ἰΐ. 6 ἰ8 ἀουθιἢ.}), 
Ῥαββϑῖνε ἰη 8.1. Ρδυὶ (Εοπι. νἱ. 6, νἱΐ. 2, ὦ 
Οος. χίϊ!. 8, χν. 26, ( 8]. ν. 4), πὰ 88 ἴἰ 
τοῦδ δε τᾶΐεπ ραβδίνε!Υ ἴῃ νεῖ. 14 Ὀεῖον, 
ἴδετε ἰ8β ἃ ροοά ἀεδὶ ἴο ὕῬς βαϊὰ ἴογ τε- 
βατάϊηρ ἴὶ 48 ραββῖνς πεσε δηὰ ἴῃ νν. σἵὶ, 
13 (45 ἴῆς ΑΟΝ. ἀοδβ ; ποῖβ, ποννενοσ, δδῖ 
τῆς τγαπβίδτίοη “" νοἢ 85 0 δὲ ἄοπε 
ΔΥΨΆΥ ἴῃ 1Π18 νεῦβε [8 ὕτοηρ). Ὑεὶῖ ἴῃς 
8εῃϑε 856 6ΠῚ8 ἴο τεαυΐγα τῆς πιιά]ς νοῖςε 
“ὙΏΙΟΏ ννᾶ5 ραββίηρ ΑυνΑΥ, 52.) ΕνῈἢ Ὧ5 
δε δβροΐκε ἴο ἴπε ρεορίε. Τῆς ροβίτίοῃ οὗ 
τὴ κα' ν ρῖνεβ ἰἃ επιρῃδβίβ. 

εἰάεγες ἰ8 συν οἵ πε εχίσαναραπὶ 
δυρροδιιίοη τπαὶ τῆς πος βίουυ οὗ ἴῃς 

Τταπβῆρυτδίίοη (οὐ, Τυκςε ἰχ. 28 41.) ἰδ 
Ῥυ1]ῖ ὰρ οα πρλορϑο 9 μῖδι Ῥαδδᾶβο (ζ. 
μεταμορφούμεθα, νετ. 18), ἰῃε ἀϊβαρρεᾶτ- 
8πος οἵ Μοβεβ δπὰ ΕἸ δῇ, Ἰεανίὶπρ [εβ08 
δίἴοῃε ψ ἢ Ηἰ8 ἀϊδοὶρ!εβ, ἱπάςατίηρ τῃδὶ 
δε ρίοσυ οὗ τῆς ΟἹά σονεπδπὶ ννῶ8 ρβ88- 
ἰβξιαψαν (καταργουμένην) ] 

ν. 8, 9. πῶς ὶ μὰ κιτιλ.: 
λοιῖο «λαὶϊϊ ποὲ γαίλεν ἐὰς Μὲὶμπὶςέναξοη οὗ 
ἐλε ϑῤίγίέ ὃς τὐὐέὰ ρσίονν ὁ ον ἰγ ἐλε 
Μιηϊςίγαξίοπ ὁ Οοκπάερνικπαίδον δὲ σίου 
(ἴὔννε τεδά τῇ διακονίᾳ νγε πηυδὶ γεπάεγ, 
νι τς Απιεσίοδη Βενίβεγβ," λας σίου ᾽᾽), 
τιμοὰλ ναΐλεν ἀοίλ ἐπε Μὲιὶπὶςίγαξϊοη οὗ 
Κὶρλίφομσησες ἐχοεεά ἐπ ρίογγ. Οὗ. Ἐοπι. 
ν. τό, τὸ μὲν τὰ κρ' ἐξ εἰς 
κατάκριμα, τὸ άρισμα ἐκ πολλῶν 
παρα των εἰς δικαίωμα, ἀπά 
Εοπι. νἱϊϊ. σ, οὐδὲν γῦνκατάκριμα 
τοῖς ἐν Χρ. ᾽Ἴη. ε Ρῆγαβε ονοι 
δικαιοσύνης ἰ5 ϑεὰ ἀρδϊὶπ αἱ χί. Σ5, 88 
ἀεδβοείρεινε οὗ τῆς πιϊπιβῖεγβ οὗ {πὲ Νενν 
Οονεπαπέ; ἰξ ἰ8 ἂπ δβϑεηιδὶ ροΐπι οὗ 
Ῥαυϊπης {πεοϊορυ ἴπαὲ “ σὶρῃιίθουδηςβ8β ᾿ 
ἰ8 ποῖ οὗ ἴῃς “ἴανν" (641. 1]. 21). Τῆς 
διζυτηεπὶ ἰβ α ημονγὶ αὐ νιαΐμ5. 

εσ. το. καὶ γὰρ οὐ ξασται: ,Ὸγ 
ἐκαΐ τολέελ καΐλ δεέη 'τιαάδ ρίογίομς, 5... 
τῆε Μιπιϑιίγδιίοη οὗ τῆς σά (ονεηδηΐ, 
λαίᾷ ποὲ [τε8}1}γ] δέσμη νιαάξ ρίονγίομς ἐπ 
ἐλὶς γεεῤεεέ, υἱς., ὁπ ἀεεομπέ οὕ ἐλε 5ιγ- 
ῥαςεὶηρ ρίονν (οἵ ἴῃε Μιηἰβιγαϊίοη οὗ τῆς 
Νεν (ονεηδηῖ) ; ἐ.6., πε βυγραβδβίηρ βίου 
οὗ {πε βεςοπὰ πηδᾶς {δε ρίογυ οἵ [ὃς ἢτβί 
βεεπὶ πουρῆς, Τῆς ΡὨγαβεοίορυ οἵ Εχοά. 
χχχίν. 35 (τὸ πὶ ὃν Μωσῆ... 
δεδόξασται) ἰ8 5:11} ἴθ (Πς ΑΡροβεῖε᾽ 5 πιὶπά. 
ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἢ485 Ὀεεη οἰδπετγννῖβα 
εχραἰπεᾶ 28 εαυίναίεπι ἴο “ἴῃ τ 5. ἰπ- 
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᾿ ᾿ΕΝ 12. ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ "παρρησίᾳ χρώμεθα: 13. 
τῷ. Υἱ. καὶ οὐ καθάπερ "Μωσῆς ἐτίθει “κάλυμμα ἐπὶ τὸ " πρόσωπον ἑαυτοῦ, 1 

Ἰι3ο: (οἱ, πρὸς τὸ μὴ “ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ “ εἰς τὸ 3 τέλος 8 τοῦ καταρ- 
Τα. ἢ, γουμένου - 14. ἀλλ᾽ "ἐπωρώθη τὰ ᾿νοήματα αὐτῶν - ἄχρι γὰρ τῆς 

Ὁ Εχοά. ̓ σήμερον“ τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ" τῇ “ ἀναγνώσει τῆς " παλαιᾶς 
5. Ἀδιαθήκης μένει μὴ ' ἀνακαλυπτόμενον, ὅδ τι ἐν Χριστῷ καταργεῖται " 

ς ἥτε ουΐυ. 
ε ΜΚ. νἱ. 55, νἱϊϊ. 17. ]οΒα Ἕν ο Βοπ:. χί. 7 οὔἱϊγ. {οΒ. ἐδ τσ. ελεις 

δ Ηετχο οὐἱγ. 
ἃ Κεβ.. νες. 7. 

χἰϊὶ, 15; 1 Τί: ἱν. 13 ΟὨΪΥ ; ΝΕ. νιῖ!, 8. ἱ Νες. 18 οοἷγ; ε΄. ]οὉ χὶϊ. 22. 

.ΜΌΕΚ βυρροτῖ ἐαντον; δεῖϊζϊες αντον ΑΒΟΘΙΓΡ 17. (Υει Β Πδ5 ἐαντου, Εχοά. 
χχχὶν. 35.) 

2 "6 οπι. το δεΐογε τελος. 

5... πᾶνε προσωπον ἴοζ τελος (Δ πηδηϊξεδί εσσοσ ἄὰς ἴο ἴπε προσωπον ἰπ ἴῃς [ἴπς 
δεΐοτε). 

4 Βείϊεγ σήμερον ἡμέ (τ΄. Αςῖϑ8 χχ. 26, ἔοπι. χί. 8) ἢ ΜΑΒΟΌΕΘΡ δπηά πιοϑὲ 
νβδ. ; ἴπε σεςείνεά εχ τη οπηϊττίηρ ἡμέρας [Ο]]ονν8 ΚΙ, ἀπὰ ἴῃς Ῥεβῃϊτο. 

δΌΕΘ Βᾶνε ε-ν ίοσγ επι.- 

βίδπος οἵ Μοβεβ᾽᾽; δυῖ ἰξ βεεῖὴβ (δες 
τοῦ) ἴο δε πιεγεῖν ἃ τεἀιιηάδπι ρῆγδδβε, 
δἀάεὰ ἴογ {πὰ 6 οὗ επῃρῆδβίβ, ἰπῖσο- 
ἁυςίηρ ἕνεκεν τῆς ὑπερβ. δόξ. 

Μψες. τσ. εἰ γὰρ τὸ καταργ. κιτιλ.: 
ον ὦ ἐλαὶ ωλίοῖ βα:5ε5 ατύαν τυας τοὐέκ 
εἴονν, πιμελ πιογε ἐμαὶ τυβέολ αδίάείμ ἐς 
ἵμ Εἰονν. Τῆε ἀϊθετγεπος οὗ ργεροβίτἰοπβ 
διὰ δόξης . .. ἐν δόξῃ 5ῃουϊά ποῖ δὲ 
ονετϊοοκεά ; τ[ῆ6 Μιηϊδιίγαιίίοη οὗ ἴμε ΟἹὰ 
Οονεπᾶπὶ νν88 οηἷγν τοέέλ ἃ ἰσδηβίεης ἤυϑῃ 
οἵ ρίογυ, δὶ οὗ τῆς Νενν αδιάεβ ἐπ βἴουυ 
(ς΄. εβρ. Ηεδ. χὶϊ. 18-27). [τ ἰ5 ἴγσὰε τπδῖ 
81. Ῥδὺ] βοπιβίίπηεβ σῆδηρεβ ἢίβ ῥὑγε- 
Ῥοδβίτοπβ ἴῃ ςᾶβε8 ἡνῃεῖς Ψψνε πηὰ ἀϊθῆςυϊς 
ἴο ϑϑὶρῃ ἃ βυβῆς!εηι τεάβοη (4... διά ἀπά 
ἐκ, οι. 1|.. 30, Ο4]. 11. 16); δας «παῖ 8 
ὯΟ τεᾶβοῃ ἔοσ ςοπίμβίπρ ἔπε ἔογος οἵ διὰ 
ἂπὰ ἐν, ννῆεηῃ τῆς ρῥγεβογνδιίοη οὗ ἴδε 
ἀϊδιϊποῦίοη Ὀεῖννεεη πεῖ δ ἀβ ροὶπι ἴο 
ἴδε ραββᾶρε (οἷ. Βοπι. ν. το, νῆεσγε διὰ 
Δηὰ ἐν ἄγε δρδὶπ Ἴοπἤιδεά ἴπ ἔπε Α.Ν.). 
8εε δισῖπεσ οἡ νὶ. 8. 

νν. 12:18. ΤῊΕ ΜΙΝΙΒΤΕῪ ΟΡ ΤῊΞΒ 
Νεν ΟὈΝΕΈΝΑΝΤ 185 (δ) ΟΡΕΝ, ΝΟΤ 
ΨΈΕΙΠΕΡ, ΑΒ ΜΨΑΒ ΤΗΑΥ ΟΡ ΤῊΗΕ ΟΓΌ. 
ΤΠε {Πυδιγαιϊίοη ἔτοσι τῆς ΟΟΤ. ψ Πίσῃ ἰ8 
υϑεὰ ἰπ {Ππε8εὲ νεῦβεβ 85 δε οὈβουγεὰ 
ἴον Ἐηρ Βἢ τεδάθτβ Ὀν τπ6 ἔδυ ν τεπάεσ- 
ἵπρ οἵ ἴπε ΑΟΝ. ἴῃ Εχοά. χχχίν. 33. [ἰ 
ψουϊά ἀρρεᾶσ ἴτοπὶ παῖ τεπάογίηρ, υὐζ., 
“1 Μοβεβ μαὰ ἄοπε βρεακίπρ νυν ἢ 
τῆεπΊ ἢς ῥεῖ ἃ νεῖ] ου δἰβ δος," τῆδι (ῃς 
οὔ͵εςξ οὗ {πε νεῖ] νν88 ἴο ςοποοδὶ ἔγοπι ἴῃς 
Ρεορῖε τῃε Ὀἰνίπε ρίοτυ σεδβεοιεά ἴπ Πΐ8 
ἴαλςε. Βυῖ {Π|8 ἰβ ἴο πιβγεργεϑεηΐ τπε 
οτἰρίπαὶ ΗἩεῦσγενν, ἀπά 15 ποῖ ἴδε τεπεσὶπρσ 
Εἴνεη εἰἴπεῖ Ὀγ ἴῆε ΓΙΧΧ οσ ΌῪ πηοάστη 
Βοποῖδγβ. Τῇ ΚΕΝ. βυδδιτυῖϊεβ τολδη ἔοτ 

50 τι βῃουϊὰ ὃε ντίτεπ οτι, 45 ὃν Τίβοῃ. δπὰ ΑΝ . 

εἰ ἴῃ τπε νεγβα ἦυ5ὲ φυοιεά, τμυ5 Ὀτίπρίης 
ουὖῖ τῆς ροϊπι ἴπδὶ τῆς νεῖ] ννᾶβ ἃ! ἴο 
φοπορδὶ ποὲ τε ρίοσυ οἡ ἴδε ἕδος οὗ 
Μοϑβεβ, δυϊ [18 δυαρόεοέηος; ἴὶ ννᾶ8 [λάϊηρ 
Ἔνεῃ ΨὮΠε με βροκε, δὰ τῃϊ8 ὃν Πὶβ υ88ὲ 
οὗ {δε νεῖ] με ρσενεπιςὰ τῆς ρεορὶε τοσῃ 
Ῥετοεϊνίπρ. ΨΠεπ ἢς “ννεπὶ ἴῃ υηῖο ἴῃς 
τὰ" δραὶπ πε ἴοοῖ τῆε νεὶ] οὔ. Τῆς 
Ἀροβίϊε δρρϊεβ 811} 118 ἴο ἔπε [βγδδὶ οὗ δῖ5 
ἄδλγ. 5111] ἃ νεῖ] ἰβ Ῥεῖννεδη ἴπεπὶ δπά τῆς 
Ὀϊνίης ρίοτυ.--- νεῖ] “ ροη {πεῖς πεδγίβ ᾽" 
ΨὨΙΟἢ ρτενθηῖβ Π6πΊῈ ἔγοπη βεεὶπρ τῇς 
ττδηβίϊοσίπεββ οὗ ἴῃς Οἱά σονεπαηῖ; γεῖ, 
88 ἴξ νν88 οἵ οἷά, 1 ἘΠΕῪ ἴυγη το (ἢ Ἰοτά, 
τὰς νεῖ! 18 τεσηονεά, απὰ δῃ ὀρεη νἱβίοῃ 
8 ὅταπίεά. 8, Ρδυ] [8 ἑοπά οἵ βυςῇ 811ε- 
Βοτὶ βῖπρϑ οὔ πε Βίβίοσυ οὔτμπε Εχοάιβ ; ον 
ἐ.Ρ.ν» τ ος. χ. 2, ἱ. ἵν. 25. 

γεσ. 12. ἔχοντες οὖν τοιαύτην κιτιλ.: 
λαυΐηρ ἐπεγεΐογε σμοῖ α ἄοῤό (5ε., οἵ ἴῃε 
Εἰοτίοιιβ Μιηϊβισγαϊίοη οἵ πε ϑριγιξ, νεσ. 8 ; 
47. νεῖ. 4) τό μξὸ ργεαΐ δοίάπε55 οὗ ἐῤέεολ. 
Τῆς νεσβεβ νης ἢ ΟΠ ον ἅτε ραγεπιμειὶ- 
ο4] ἄοννπ ἴο νεσ. 18, ννῆεῖς ἴῃς δι θ)εςὶ ἰ5 
δραΐῃ τος, ἐ.6., 411 ΟΠ τί βείαπ Ὀεϊΐενεγβ, 85 
οοπιίταβίε νν ἢ [εννβ. 

Μετ. 13. καὶ οὐ καθάπερ κιτ.λ.: απάὰ 
(νε ρυΐ πο νεῖϊ ἀροπ οὖν ἔδςε) ας Μοξες 
ῥέα υεῖὐ μῤοη ἠδς ζαεε. ὙὍῆε οοπείγυς- 
τίοῃ ἰδ Ὀγσοκθη, δυϊ τἴΠ6 β86εῆ86 15. ΟὈνίουβ ; 
οὗ,, ἴον ἃ βοπιενδὶ βἰπηῖας Δοργενι διίοη, 
Μαγὶς χν. 8, ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι 
καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.---πρὸς τὸ μὴ ἀτενί- 
σαι κιτιλ.: ἰο ἐὰε ὁηα ἐπαὲ ἐπε οὐ άγεη 
ΟΥ̓ Ἰςγαεὶ τλομίά ποὲ ἰοοὶ Ξςἐεαάζαςεϊν οπ 
ἐΐε ἐπὰ οΓ ἐμπαὲ τολίοκ τυας ῥαςεὶπρ αἴσαν, 
80., ἴῃε ενάπεβοοπος οὗ ἴδε ρίοσυ οἡ 
Μοβεβ᾽ ἔδεε. Τῆς ΑΟΝ., ““ςουἱά ποῖ 
βἰεδάξαβεϊυ ἰοοῖς το πε επὰ οἵ {παῖ πο ἢ 
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15. ἀλλ᾽ "ἕως " σήμερον, ἡνίκα ' ἀναγινώσκεται ξ Μωσῆς, κάλυμμα ἁ Ἐκεῖσε 
ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται 
Κύριον, ' περιαιρεῖται τὸ ' κάλυμμα. 

τό. ' ἡνίκα δ᾽ ὁ ἂν "' ἐπιστρέψῃ πρὸς Μεαιι. 
χχνὶϊ. 8; 

17. ὃ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά “". Ὅευι, 

ἔχοά ἢ 
χχχῖν. 34. πὶ Εχοά. χχχὶν. 31. 

1 ῬΕΟΚΕΡ ϑβυρροτῖ ἡνικα ἀναγιν.; Ὀδεϊῖες ἡνικα ἂν ἀναγιν. ὙΠ ΑΒΟ 17. 

3 ΟΚΙ, βυρροτῖ ἀναγινωσκεται ; Ὀεϊΐεῖ ἀναγινωσκηται ἢ ΦΑΒΟΌΕΡ. 

5. "ἜΘ, τιἂς 1υδεἰπ5 πὰ ἴδε Βομαίγὶς ρίαςς κειται Ὀείοτε ἐπι τὴν καρδιαν αντων. 

4 ΟΒΌΕΟΘΚΕΡ 5βυρροτῖ δ᾽ αν; θυῖϊ 3"Α 17 βῖνε δε εαν. ( οπιῖτβ αν. 

νν»Ὰ5 ΔρΟΪΙβμεά,᾽᾿ εν απ Δ κε8 τέλος 
85 βἰδπάϊηρ ἔογ Οἢγίβε, τῆς δ! ἰπιεης οὗ 
ἴδε Μοεδὶῖς ἴὰνν (στ). χ. 4). Βυῖ [815 18 
ποῖ 5βυϊίδοῖε ἴο πε ςοπίεχὶ. πρὸς τό νν»] ἢ 
Ὧπ ἰηδηϊξίνε 18 βοπη ει π|68 ου πα ἴο ἐχρσαβ8 
πε δἰπλ οσ ἱπέεπιίοη (πευεν ἴῃ6 πιεγε τα- 
5.11), 85, 4.4... Ἐρῃ. νὶ. ατρα ὝΠεβ8. ἰϊ. 9, 
2 ΤΒεβ8. 1}, ἩΝ ἀν τὰ 

γες. 14. ᾿ ἀπωρώθη τὰ ν' τα 
αὐτῶν: ὁμέ ἐλμεὶν νης τόέγε Ἡμεϑ 
87... ἴῃ τείεεηοα ἴο ψνῃδὶ πεν δᾶνν (εἶ. 
Εοχῃ. χὶ, 25); πεν ἴοοῖ {πε Ὀτὶρμίπεββ 
ἔοτ ἃπ δἰ ἀΐϊπρ βίοσυν (οὔ. Ῥεας. χχίχ, 4). 
πῶρος, »»Ὲ ΓΒ ῬΓΙΓΊΔΥΙΪΥ πιεᾶπβ ἃ κὶπά οἵ 
τηδῦϊς, ςἀπλε ἴο πηεδη, ἴῃ πχεάϊςο δ] νυτὶτοτβ, 
ἃ Βαζάεπίηρ οὔτε τἰββυεβ; πὰ ἢεπος ψὰ 
δᾶνε πωρόω, (1) 2ο ῥείγίν, (2) ἐο δεεονεδ 
ἑπεεμσι δίς οὐ οδέμδε, πὰ 80 (3) ἰξ σοπιεβ 
ἴο Ρε υβεὰά οὗἉ ἰπβεηβι } ἢ  οὗὨ ἐπε οὐββῃβ 
οἵ νἱδίοη, ἐο δίἐπά. (ες 1. Α. Βοδίπεοῃ 
ἰπ )ομνγπαὶ οὕ ΤΑεοϊορίεαὶ δίμάϊες, Οςῖ., 
1οο:, δηά οὔ. τεβῖ. ἀρονε.)---ἄχρι γὰρ τῆς 
σήμερον ἡμέρας κ-τ.λ.: ,ογ μπὲ ἐλὶς υένγ 
ἄαν αἱ ἐλε γεαάίηρ οὗ ἐκε Οἱά Οουεπαπέ ἐπε 
σαηιέ υεῖϊ γεηεαίπείᾳ πὶ ἐέεα (9ον ἐξ ἐθ ΟΛΪῪ 
ἄοηε ατσαν ἐπ ΟἈγὶσ). (1) ϑοπὶς οοση- 
πιεπίδίοσβ ἴᾶκε μὴ ἀνακαλνπτόμενον 88 ἃ 
ποπιϊηδῖννε δρβοίυϊε, δηὰ ἰσαπϑὶαῖς "ἴῃς 
ΒΆΤηΣ νεῖ] τεσηδί πείῃ, τ ποῖ Ρεὶπρ σενεδὶεά 
παῖ τ (56., εἰπε τῆς νεῖ] ογ τπε Οἱά 
(ὐονεηδηῖ) 18 ἄοπε ἀννᾶν ἱπ Οπγῖβι ". Βυῖ 
ἴπε ογάεσ οἵ ἴδε ννογάβ βεεπὶβ ἴο ἔογοε υ8 
ἴο ἴδκε τῆς ργεβεηῖ ραγιϊοίρὶε ν1ἢ μένει 
τὶς Πανὶπρ ἃ τηεγεὶν ἐχρίπδίοσυ ἴογος 
δηὰ θεὶπρ αἰπιοδὲ τεάυπάδηις. (2) Αραϑίπ 
Βοῖῃ ΑΟΝ. δηὰ ἘΝ. (δχι), ψνἢ!]6 ἰσαπ8- 
Ἰδεῖηρς τλὲ ἤἔσβι ρασὶ οὗ ἴπε οἴδυβϑε 88 ννὲ 
Βάανε ἄοπε, τεπάεσ ὅ τι ἐν Χρ. καταργεῖται 
“ΜΜΏΙΘΉ νεῖ ἰβ ἄοπς αινᾶὺ ἱπ Ὁ γίβε"". 
Βυϊ ᾿ξ 5εεπηβ ἱπάεἔεηβδ]ε ἴπ05 ἴο τακε ὅ 
τι 85 εαυϊναϊεηι ἴο ὅ. (3) ΕἸεἰά γγῖνεβ 
ἂι γεῖ δποῖπεσ γεη ἀογίηρ ὃγ τα κίηρ κάλυμ- 
μα ῥὲν τγηδεάοςκόηε ἴοσ τἰῆε ἐλίηρ υεἰ σα, 
ΨΏΙΘΉ 18 Πεσα ἀεοϊλγεά ἴο ΡῈ ἴῃε ἴδςι τπδὶ 
{πε ΟἹ Οονεπᾶπιὶ 5 ἄοπε ἄνναὺ ἰπ ΟἩτίβι. 
Ἡετεπάεστβ “ἴῃς βάτης τυ βίετυ γεπιαί παῖῃ 
αητενεαϊεά, παπιεῖν, τῆι ἴε ἰ8 ἄοπε αὐνᾶ 
ἐπ Ομγίβε ". Βυῖ ἴὰ ἰβ ἃ γστᾶνὲ οδ)δοϊίομ 

ἴο 1Π18 τπδὶ τὸ κάλυμμα Π48 ἴο Ὀε ἴάκεπ 
ἴῃ ἃ βεπβε ἀϊβεσζεηΐ ἔγοτῃ παῖ Ὡς ἢ ἴξ δΔ8 
411 τγουρῃ πε τεβὶ οὗ ἔπε ραββαρε. (4) 
γνε ντείεσ, τμεγείογε (υν τ ΒΟ πιεάεὶ ἀπά 
Βομηπεάεσγηδππη), ἴο γτεδὰ ὅ τι 85 ὅτι, )ον, 
πὰ ἴο τεραγὰ τε ρῆγαβε ὅτι ἐν Χρ. 
καταργεῖται 45 ΡΑτεπίδεῖίςΔ] : “ 1πὲ]}} 118 
ἄν ἴδε νεῖϊ τεσιδὶπβ ὑπ! δεὰ (ἕοσ ἰτ ἰ8 
ΟὨΪΥ ἱπ ΘΟ χῖβεὲ τῆδὲ 1 ἰ8 ἄοπε δνυνδυ)" : 
ἦε. τὰς [ενν8 ἀο ποῖ τεοορηΐδβε ἴδε νδηϊβἢ- 
ἱπξ ἄννᾶὺ οὗ ἴῃς ρίογυ οὗ ἴπε 1ἃ,ᾶνν, ννῃϊο ἢ 
γεῖ 18 ροἱπῷ οὐ Ὀεΐογε τπεοὶγ εγεβ. Ηον 
φοπλρ εἰεὶν [υδαῖθπιὶ ννᾶ8 ἀϊδββοςίδιεὰ ἴῃ 
81. Ῥδ}}5 τηϊηὰ ἔσοτῃ ΟΠ βεϊδηϊ 8 ῥ᾽ δῖ 
ποτὰ ἴῃς βιγι Κίη ρ ρῆταβε ἡ παλαιὰ διαθήκη 
(Βοτε οὐἱν ἐουπά; δυὲ ο νεῖ. 6), ὉῪ 
ψὨοἢ ΠΕ ἀσβογίθεβ ἴῃς τεϊρίουβ βγβίεηι 
οὗ δ΄᾽Ά8 οὐγὴ εχ τηδπῃποοὰ, ψῆϊοἢ πδὰ 
ΟὨΪΥ Ὀεεη βιιρεγβεάεά ὃν ἡ καινὴ διαθήκη 
{Π|γν γεᾶσβ Ὀδείοτε ἢῈ ψτοῖε τη ϊ8 ἰείῖοσ. 
ἀνάγνωσις ἰ8 (5ες τε.) τῆς ρυδὶὶς τεδάϊηρσ 
οὔ τῆε 1,Ἂνν ἱπ ἴΠῈ ΞΥΠΑρΡΌΖΩΕΒ ; ἰξ ες ΠΊ8, 
Βονένεσ, ὑπηθοαββασιὶν ἱπρεπίουβ ἴοὸ βε6 
ἢδσα, ἢ ΘΟ ποδὶ, ἀπ δἰ βίου ἱπ τὸ 
κάλυμμα το {πε οονεῖβ ἰπ ΨὨΪΟμ τῆὰ 
ϑυπάρορσυς ΚοΙ]β νεγε ρσγεβεσνεά. 

Ψγες. 15. ἀλλ᾽ ἕως σήμερον κ-.τιλ.: 
δωὲ μπέο ἐλπὶς ἐᾶν, τυλεησοευεν Μοϑεές (5ε., 
τῆς 1ᾶιν ; ο΄. Αςῖβ χν. 21) ἐς γεαά, α υεὶϊ 
ἐείλ μῤοη ἐλεὶν πεαγί. Ιι ν]} θὲ οδβεινεὰ 
τῃδῖ {πε ἱπιαρε ἢ88 ὕδεπ οπδηρεά 88 ἴπε 
ΔΡΡΙἰςδιίοη οὗ Εχοά. χχχὶν. 20 ἢ, ρτο- 
οεοάβ: ἴῃ τπδὶ ἰβίοσυ πε νεῖ] ννᾶβ ἱροῦ 
ἐπε ὕαοε οὗ Μοϑές; ἤετὲ ἴὰ 18 ὕροη ἐλδ 
λδαγέ οὗ ἐἱὰλε ῥεοῤίε, ἃ8 αοά βρεᾶκβ ἴὸ 
ἔμεπὶ τπγουρῇ ἴῃς πιεάϊαπιὶ οὗἩ τε [ἂν 
(5Ξεε δθονε οἡ νεζ. 2 ἴοσ ἃ 8. Π}}}ᾶγ σῆδησα 
ἴῃ τῆε δρρί!ςδίίοη οὗ ἴῃς πιεΐδρβοσ βυρ- 
ξεβιεὰ ὃν ἴπε νογὰ ἐπιστολή). 

νεῖ. 16. ἡνίκα δ᾽ ἂν κιτιλ.: ὁμέ 
τομεηϑοσυεν ἐξ, ἐ.6., Ἰδτδςὶ, «λαϊ! ἐμγη 0 
ἐλε ον, ἐλο υεῖΐ ἐς ἰαξεη αἰσαν ; ἃ Ῥατᾶ- 
Ῥῆγαβε οἵ Ἐχοά. χχχίν. 34, ἡνίκα δ᾽ ἂν 
εἰσεπορεύετο Μωσῆς ἔναντι Κυρίον λα- 
λεῖν αὐτῷ, περιῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως 
τοῦ ἐκπορεύεσθαι. 

γετ. 17. ὃ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν: 
ὁμὲ ἐὰε Γ᾿ Ο ΚΟ, ἐ.ε., ἴῃς ]επονδῇ οὗ [β8γδεὶ, 



π᾿ 

ς8 

Ὧ: Κίηρβ 
αντὶὶ. 12; 
2 Κίηφε 
1.16; 188. 
ιχὶ. τ (ὑκ. 
ἦν. 18); 
Αεὶδ ν. 9, 
νἱ]. 30. 
ΧχΧΙΣ!. 10. τ εγο οηἱνυ. 

τ Μαῖι. χν!. 2; ΜΙκ. ἰχ. 2; ἔξοπι. χίΐ. 2 οῃϊγ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

ἐστιν οὗ δὲ τὸ " Πνεῦμα " Κυρίου,1 ἐκεῖ 2 “ ἐλευθερία. 

πάντες, " ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν “δόξαν Κυρίου " κατοπτριζό- 
μενοι, τὴν αὐτὴν "εἰκόνα ᾿ μεταμορφούμεθα ὃ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 

ο οπ;. νἱϊϊ. Ζι; 1 Οοσ. χ. 29; Οἱ]. ἰΐ. 4, ν. 1, 13. 

ΠῚ. 18. 

18. ἡμεῖς δὲ 

Ρ Κεβ. νος. 14. ᾳ6). Ἐχοά. 
5. Εοχῃ. νἱϊ!. 29; τ (ογ. χί. 7, χν. 49; σβαρ. ἱν. 4; ΟΟἱἹ. ἱ. 15, ἐϊϊ. το. 

11, Πᾶ8 τὸ αγιον πίε οἵ Κυριον, Δηὰ ἴννο ουγδῖνεβ οπιῖς Κυριον. Ηοτίὶ βυρρεκίοὰ 
τπαὶ Κυριον 15 ἃ ρῥτγί πῖνε εττοῦ ἴοσ Κυριον; Ὀυϊ 1Π|8 Β6ῈΠπὶῚ8 4υἱΐε Ὡπηπ ΘΟ ββᾶσυ ; 566 
ποῖς δεΐον δηὰ τε 

3 Οπὶ. ἐκει ΑΒΟ" 17, τ, ἴπ6 Ῥεβῃϊτο ἀπά ἴπε Βομδίτις ; ἴξ ἰ5 ἴῃ ἱπαάεφυδιεῖὶν 
βυρρογιβὰ δπά, πιοσέονεσ, 18 ποῖ ἰπ 81, Ῥδυ}᾽ 5 βῖγ]ε (υΣ. ἔοπι. ἵν. 15, ν. 20). 

ΣᾺ μεταμορφουμενοι. 

βροΐεη οὗ ἴῃ ἴῃς ρῥγεοεάϊηρ αυοίδιίοη, 
ἐς ἐμε ϑῤίγέ, τε Αὐΐδος οὗ ἴδε Νεν 
Οονεηδηΐ οὗ ρτᾶςε, ἴο Ῥποπὶ ἴπῸ πεν 
[886] ἰβ ἰηνίτεὰ το ἴυγη (οἷ, Αςῖδ ἰχ. 35). 
Ιε 18 φυϊέε ρέγνεσβε ἴο σοπιρᾶσε 1 ὅσσ. 
χν. 45 (νΒεγε ἰξ ἰ8 βαίὰ τῃδλῖ Ὁ σίβι, 88 
“τῆς ἰαβὲ Αἀδπὶ,᾿" Ὀεςδπιε πνεῦμα ζωο- 
ποιοῦν) οἵ [ᾳπδίίυ5, Μαρ'., 815, ἀδιάκριτον 
πνεῦμα ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός, Δπὰ ἴο 
Βηὰ πεῖὲ δὴ “ ἰδεπιιβοδιίοη " οὗ Οῇσγίβε 
στ ἴδε ΗοΙγ ϑρίγιι. ὁ Κύριος 5. Πετε 
ποῖ ΟΠ γίϑε, θυς τπεὲ 1επονδῇ οὗ [βγδοὶ 
Ἐροκεῇ οἵ ἱπ Εχοὰ. χχχῖν. 34; δηά ἰη 81. 

80.158 δρρ!!ςδιίοη οὗ ἴῃς παγγαῖϊνε οἵ ἴδε 
Με προ οἵ Μοβεβ, ἰπε Ἴςουπίεγρασι οὗ ὁ 
Κύριος υπάες {πε Νὲνν σονεπαπὶ ἰβ ἴδε 
ϑρισίτ, νη ἢ 88 δεεη δἰγεδάν Ἵοοπιγαβίεα 
ἰπ τὰς ρῥγεοεάϊηρ νεγβεβ (νν. 3, 6) ψἱὮ 
τῆς Ἰεϊῖες οἵ τῆς Μοβαῖς ἷἴανν. Αἱ (δς 
βᾶπηθ {ἰπηε ἴξ 18 ἴτὰς πὲ {πε ἰδεπιίῆςα- 
τίοπ οὗ “τῆς Τνογά ᾽ (ἰ.ε., τλε 80η) δπά 
“ῆς ϑρίγτ᾽" πιογπυ τεμεῖν ἄρρεᾶσβ 
αἰτεγννατὰβ ἱπ Οἢσίβιίαη ἱπεοίοσυ. 8εῈ 
(ἴος τεβ.) ϑνεῖε πῃ δ έεί. Οἀν. Βίορ.ν ᾿ἰϊ., 
115α.--οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κ-ιτιλ.: απά 
τολεγε ἐλε ϑῤίγε! οὕ ἐᾷλε 1,ογὰ ἰς, ἴμετε ἐς 
ἐδενέν ; 5... ἴθ σοηςγαάίεϊποιίοη ἴο ἴΠ6 
βεσν!ε ἔεαγ οὗ Εχοά. χχχίν. 30; οὖ. Ϊοῇη 
νὴ]. 32, Εοπι. νἱ"]. 15, 64]. ἵν. 7, τῇ 81] οὗ 
ὙΒΐοἢ ραββαρεβ ἴπε ἐγεεάοπι οἵ ΟΠ γίβείδη 
βεγνίςς 18 ςοπιγαϑιε νυν {πε Ὀοπάδρε οὗ 
τε [νν. Ὑὴε τπουρῆς Πεγα ἰ8 ποῖ οὗ 
τῆς “τεβάοπι οὗ {πε ϑριγίτ᾽ 5 δοιίίοη ([ομπ 
{π 8, 1 Οοσ. χίϊ. σα), Ὀὰῖ οἵ τ1πηε πτεεάοπι 
οὗ λοςςβ8β8 ἴο ἀοὰ υπάεσ τῇς Νενν Οονε- 
πᾶπῖ, 88 Ἐχεπιρ βεά ἴῃ ἔπε τοηηονδὶ οὗ 
τῆς νεῖ], ἤδη [πὰ Βοὰ] ἴυγηβ 1861} τὸ τῇς 
Ὀϊνίπε ρίοσυ. “ὙΠ ϑρ τις οἵ τῆς Ἰοτὰ ᾽᾽ 
18. ἅἃη Ο.Τ. ρῆγδβε (δβεε γε). Ψνε πον 
τεῖυγη ἴοὸ ἴπ6 τπουρῆὶ οὗ νεῖ. 12, (ῆς 
ΟΡεηπα88 ἀπά θοϊάπεββ οἵ τῆς Αροβίοϊςδὶ 
βεγνίςς. 

ψεσ. 18. ἡμεῖς δὲ πάντες κιτιλ.: ὀπί 
τὸς αἰΐ, 5.., γοὺ 88 ν}6}1} 851, 411 Ὁ γίβείδπ 
Ῥεϊϊενεζβ, τοὐέλ ππυεϊεα γασε (ατπιὰ 80 ποῖ 

Ὥς 

8ἃ8 Μοβεβ ὑυπάεσ ἴῃς Οἱά Οσονεπδηῖ), γέ- 
“βεοεέπρ' ας α πιέγγον ἐΐε ρίογν οἵ ἐλ Γιονά, 
80.γ) οὗ ]εονδὴ (βεε σε), ψνῃι ἢ ἰ8 τῆς 
ΕἰοτΥ οὗ Οπγίβε (οἷ ]οΐπ χνίϊ. 24), αγέ 
ἐγαμϑοννισά ἱπίο ἐλε βανιὸ ἱριαρε, ςε., οἵ 
ΟἸὨγῖβι (βες γεβ..), ἥγονι ρίονυ ἐο ρίονν (ἰ.6., 
Ῥτορτεββίνεινυ δπὰ υνἱέπους ἰηιεστυρείοη, 
Δηὰ 80 ὕπ|1κε πε ἰγαπϑίζογυ τεῆδοίοη οὗ 
τῆς Ὀἰνίπε ρίογυ οἡ ἴδε ἔδοε οἵ Μοβεβ; 
ο΄. Ῥβ. ἰχχχὶν. 7, ἀπά οὔ Ἵοπδρ. ἰΐ. τό 
ΔΌονε), ας ἥγονε (ποῖ “Ὁγ" 485 ἴδε Α.Ν.} 
ἐλκε Γογά ἐδε δῤίγίξ; ιν οὐσ ὑγορτθβθδ ἰῇ 
Εἴοτν ἰβ ςοπεϊπυουβ, 48 Ὀεςοπηεβ ἴδε ννοσὶς 
οἵ τπε ϑρίσγιε ἔτοπι ννῆοτῃ ἰζ βρχίπρβ (]οῇπ 
χνὶ. 14, οπι. νἱϊ. 11). ὙὮε πιεδηίΐηρ οὗ 
κατοπτρίζεσθαι (νῃϊΪςἢ 15 ποῖ ἰουπάὰ εἶδε- 
ΜΠετα ἴπ τς ατεεκ ΒΙ0]6) ἰβ βοπιεννῃδὲ 
ἀουδιῖι!. (1.) Τε δἀπαίορυ οἵ τ ὕος. χίϊϊ. 
12, οὗ ΡΗΐο, ἱνερ. Α11., ᾽ϊ., 33. (Δ ραββᾶρε. 
ψ μεῖς Εχοά. χχχιΐ. 18 ἰ8 ρασγαρηγαβοῦ, 
δηὰ ννὩϊοἢ τμεγείοσε 18 βρεοῖδ!ν ἀρροβίις 
δεγε), ἀπὰ οἵ Οἴεῃη. Εοχμ., ὶ 36, νουϊὰ 
ΣΟ ΡΟΝ πε τεπάεσίηρ οὗ τῆς ΑΟΝ,., ““θὲ- 
Βοϊάϊηρ 45 ἴῃ ἃ ρἷδβ8᾽᾽ (ἐ.ε., ἃ πιίγγογ).. 
Τῆὶβ ἰ8 αἷβο ρίνδη ἵπ {πε πηδγρίη οὗ τῆς 
ΕΙΝ., δηὰ 8 ργεΐετσεά Ὁν ἴῆς Απιεσίςδῃ 
ἘΚενίβειβ. Βαϊ δυο! ἃ ἰγδηβίδιίοη ἰ5 
τοῖ ρΡίορτίαις ἴο ἴπε ςοπίεχί, ἔοσς ἴῃς 
ΑΡροβιῖε᾽β τπουρῆς 18 ποῖ οὗ δὴν ἱηάϊγεςς 
νἰϑίοη οὗ ἴῃς Ὀϊνίπε ρίογν, Ῥυϊ οἵ οὖς 
πεεᾶοπὶ οὗ δοοθββ ἵπεεῖο δηὰ οἵ ρεῖ- 
ςεριίοη τβογοοῖ. [τ βεεπὴβ Ὀεῖῖεγ τδεγε- 
ἕοτε (ἰϊ.} τὸ γεπάεσ νἢ τῆς ΚΕΝ. ((οἹ]ον- 
ἱῃρ ΟΠ γυβοβίογη) γεβεεέϊηιρ ας ἴηι ἃ νεἴγιον. 
Απάὰ 50 τῇς ἱπιᾶρεὲ Ἴσοηνεγεά 15. “τῆδι 
ΟΠ γιβείδπβ πανίηρ, {κε Μοβεβ, γεςεϊνεά 
ἴῃ τπεὶς 1ἰνεβ ἴπε τεβεοιεὰ ρίογυ οὗ πε 
Ὠϊνίπε ργεβεῆοε, 88 Μοβεβ γεςεῖνεά ἰξ ου 
Ηὶβ σοιπίεπαπος, ἅσε ὑηἰ|κῈὸ Μοβεβ ἰῃ 
τδαῖ {πεν πᾶνε πὸ ἔεᾶσ, δυο δβ Πίβ, οὗ 
[18 νη βῃϊηρ ἄννᾶγ, δυϊ ᾶἃτε οοηῆάεπι οὗ 
ἰϊ8 οοπιϊηυΐηρ ἴο βῃὶπε ἱπ {πεπὶ ψ "ἢ 
ἱπογεδβίηρ ἰυβῖγε (οἷ ἵν. 6 δεῖον) ; ἀπά 
ἱπ τπ|8 σοπῆδεπος ργεβεηῖ τμεπιβεῖνεβ 
νἡῖποαῦϊ νεῖ] οὐ ἀϊβρυϊβε, ἰηνϊ της ἐπ αυ συ. 



ΙΝ. 1:---3. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 29 

καθάπερ! ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος. ΙΝ. 1. Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν " ΓΚ. χνίῃ. 
διακονίαν ταύτην, καθὼςληλεήθημεν, οὐκ "ἐκκακοῦμεν,2 2. ἀλλ᾽ "ἀπει- 

πάμεθα τὰ " κρυπτὰ τῆς " αἰσχύνης, μὴ " περιπατοῦντες " ἐν ᾿ πανουργίᾳ, 
μηδὲ “δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ ἢ" φανερώσει τῆς 

νἱ. 9; ΕΡΗ. 
ἐϊ, 13; 2 
ΤΏ ε85. ἰε. 
13; δηὰ 
Ψεσ. τό. 

Ὁ Ηεσεοηϊγ; 
ἀληθείας ' συνιστῶντες ὃ ' ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν " συνείδησιν ἀνθρώπων εἰοο χα 3. 

. 11. 

᾿ ἐνώπιον τοῦ ' Θεοῦ. 3. " εἰ δὲ "᾿ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ " εὐαγ- 
25; τ Ρεῖ. 11]. 4. 
Ἐοπα. νἱ. 4; ΕΡΠ. ν. 2; (οἱ. 11}. 7, εἴς. 

Κ ἤετε ον; Ρβ. χίν. 3, χχχν. 3. 
Χ. 12, 18. Ἐεῆ. ἱ. 12. 
τὶ εἰ Ἐδδρ. υἱϊ!. 2ι. 

ἃ ῬΆΪ]. ἰϊ. το; 1υἀς 13; οἱ. οπα. νἱ. 21; ἘΡΉ. ν. 12. 
ΓΟ βαρ. χὶ. 3; 1 Οοσ. ἐπε 

δ τ Οονς. χὶΐ. 7 οὔϊγ. 
1 οι. χίν. 22; οὔδρ. νἱΐ. 12; Οἱ]. ἱ. 20; 1 Τἰπι ν. 4,21; 2 ΤΊ. ἱν. 

τὰ ἱ (ον. ἱν. γ; οἵ. ςδαρ. ἱν. τό, ν. τ6, νἱϊ. 8. 

16; τ ζοσ. 
ἶν. 5, χἰν. 

ΠΣ ἐῶ ἄχια: 
ἃ . ἦν. τᾷ; τ". “Βδρ. χὶΐ. 16. 

ε 11; ΝΣ οδδρ. ΠΡ ν. 12, ἱ ΟΒδρ. νί. 4, νιΐ. 

Ὧι ὙΒε88. ἱ. 5; 2 1685. ἰΐ. 
14; τ΄. Βσοαι. ἰδ. 16, χνὶ. 25; 1 Οοσ. χν. :; 2 Τίτγα. ἰΐ. 8. 

1 Β [48 καθωσπερ. 3 Τῆς Ῥεῖζετ οΟΥ̓ΒΟΡΤΑΡΕΥ ἰδ ἐεγκακουμεν ΑΒΌ"Ε 17. 

5 ὮΕΕΚΙ, ρῖνε συνιστωντες ; Ὀεῖϊϊεῖ συνισταντες ΟΠ Ὁ 17, [ο]οννεά ὃγ Τίδβοῆ., 
οἵ συνιστανοντες Α() ΒΡ, «ἀοριεὰ ὃὉγ ΝΗ. 

ἰηδίοδὰ οὗ ἀεργεοακίηρ ἱτ, νι ποιπίπσ 
ἴο Ποϊά ϑαςῖκ ογ ἐο οοποςβᾶὶ οπι ἴδε εαρεσ 
ἕλξζε οἵ τδε πιοβὲ βυβρίςίουβ οὐ ἴπε πιοϑῖ 
εοὐτίουϑ᾽᾽ (ϑίδη]εγ). ὙΠπὲ νογάβ Κυρίον 

τὸς ὙΝ}}} Ὀεδσ νᾶτγίοιιϑ τη ἀεγίηρϑ: 
(α) ἐπε 1ογὰ οὗ ἐκε ϑῤίγὲξ, ΜἈΪΟἢ ἰ8. ποῖ 
δρροβίϊε δεῖς, (δ) ἐὰς δῤίγί οὐ ἐλ 1, ογὰ, 
8ἃ5 ἴδε ΑΟΝ. ἰαῖκεβ ἔπετὶ δἀπά {πε 1,διϊπ 
Τοπιτηδηίδίοσβ ρΈπεγαιγ, (6) ἐλε ϑῤέγιέ, 
τὸ ἰολ ἐς ἐπε 1, ογά, ἰῃς τεπἀετίηρ οὗ Βευ- 
δοδίοπι, νηοῦ 18 ρίνεπ ἃ ρίδοε ἰπ τῆς 
ΚΕΝ. πιαγρίπ, δηὰ (4) ἐλ 1,ογά, ἐλε ϑδῤένἐξ, 
γεύματος Ῥείῃρ ρἰδοεά ἴῃ δρροβίτίοῃ ἴο 
Κυρίον, πείϊῃες Ψοτὰ τακίηρ ἴῃς δγιίοϊς, 
25 ἴδε ἤτβε ἄοεβ ποὶ αῆεσ ἴδε ρσερ. ἀπό. 
ΝΥ ε υπῃεβίταιη ρν δάορι (ά), ἔπε τεπάεσ- 
ἱπρ οὔ δε ΚΕΝ. ἱπαβπιυςἢ 85 11 θεβὲ Ὀτίηρδ 
ουτεπεϊεπεϊβοδιίοη οὗ Κύριος Δηὰ πνεῦμα 
ἴῃ νεσ. 17. [18 ψόσῖῃ ποιοίη τμδῖ ἴῃ 6 
Ρᾶγαβε ἴπ τῆς “ Νίςεπε" Οτγεςὰ τὸ πνεῦμα 
..... τὸ Κύριον τὸ ζωοποιόν ἰΒ δαβεά οπ 
ἴ8ε ἰδησύδρα οὗ [Π18 νεσβε ἀπά οὗ νεζσ. 6 
δῦονε. 

ΟμΆρτεκ ΙΝν.-νν. 1.6. ΗΕ ΡΕΙΠΙΝΕΒΒ 
ΨΊΤΗ ΕΒΑΝΚΝΕΒΒ ΙΒ ΜΕΒΒΑΘῈ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤ 
ΤῊῈΕ ΤΕΣ [ἸΟΗΤ.---ν ες. 1. διὰ τοῦτο 
ἔχοντες κιτιλ.: τολεγείογε, μαυΐπρ ἐξὲς 
Μειπιςίγαξίοη, 5... οὗ ἰῆε Νενν σονεπδηΐ, 
ἐυέπ ἂς τρὸ γερείυεὰ νεξγο} (ἰ.6., “"" ἐνβῇ 
ἃ5Β ψὲ Ψεῖς πιο ΠΥ ρτδηϊεὰ ἱτ,᾿" ἃ 
ἵλνουτῖτε τπουρῆς ἢ 51. Ραυ; οὗ α 
Οος. νἱϊ. 25, 1 Τίπι. ἴ. 13, 16), τοῦ Ταΐπέ 
πο; οὗ. 2 Τίπι. ἱ. 7, οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν 
ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας. Ηε ἰΒ 511}} Δη- 
βννεσίηρ ἴῃς υεδιίοη, “ΝΟ ἰ8 βυβιοϊεπι 
ἴοτ ἴδεβε τῆϊηρβ 9" (1ἰ. 16); δὲ Πα, ἀραίῃ, 
ἴῃ ἴδε νεζϑεβ ᾿ς ἢ {οΪΪονν, ἀΐνετρεβ ἔγοπι 
1818 πηδῖπ ἵπουσῆς ἴοὸ δῆβννεσ {Π6 σμάσρε 
οὗ ἱπβίποοσι ιν ΜὨο ἢ Πὶβ ορροπεηῖβ πδὰ 
Ὁγουρῃς ἀραῖπβὲ ἢίπι. Ὅς ἴοης οἵ νν. 
1-6 18 νεῦγὺ {κε τπδὶ οὗ τ ΤΠεββ. ἰϊ. 1-12, 
ὙΠΟ οΟὔἶετγβ βενεσαὶ νεῦθ8] ΡᾶγΆ }1εἶβ. 

γεσ. 2. ἀλλ᾽ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ 
κτλ: διέ τοὶ καῦε γεπομποσὰ (1 “ 1π- 
δτεδββῖνα δογίβι" ; οἵ. ἐσίγησεν, Αςἴ8 χν. 
12) ἐλε λδάάτη ἐλίηρς ὁ Ξἦαπιε; οἵ. Ἀοτι. 
ΧΙ, 12, ΕρΒ. ἱν. 22. Τἢε δβίγοββ 18 ἡ 
τὰ κρνπτά; ἰξ ἰ5Β {πε Ορεππεββ ἂπὰ Ἵδη- 
ἄουτς οἵ Πίβ πηϊπ᾽ βίσυ οἡ νος ἢ Πα ἰπβιβῖβ 
(σύ. ]ομη 111. 20).---μὴ περιπατ. κιτιλ.: 
ποὲ τοαϊκίηρ ἐπ ᾿γαέμεςς (βεε χ. 3 δπὰ 
τεθῖ, αῦονε; περιπατεῖν -- ϑέγεαγην ἨΟΥ͂ 
λαπαϊέπρ' ἀεοεἐζμειν (οὐδὲ ἐν δόλῳ, τ 
ΤΒα58. 1. 3, ς΄. οὔδρ. 11. 17) ἐλ Ἡγονὰ 
ΟΠ Οοά, 5.., ἴε Ὠϊνίπε τηεββαρα ἢ 
ΒΟ ννὲ ἤᾶνα Ὀεδη επιτυκίεά (ς τῆς 
Ἄομᾶγρε Ὀτουρῆε ἀραϊπβὶ ᾿ΐπ ἀπὰ σεζεγγοὰ 
ἴο ἰῃ χίϊ. τό, νἱς., ται δείηρ πανοῦργος 
88 παά ἴδυρῆι ἴδε (οσϊπιπίαπβ δόλφ) ; 
διέ ὃγ ἐπέ νιαρἠγεδίαἰέοπ ο7 ἐλε ἐγμέλ (οὐ. 
νἱ. 7, νϊ. χ4), 5ς., Ὁ ῥἱαὶπ βιδίεπιεπὶ οὗ 
1π6 τγυϊῃβ οὗ τπε σοβρεὶ ἱπ ρυδὶϊς ργεαςῃ- 
πᾳ, εονεοη περ ομγεοίυες (Πετε 8. Οὐ 
[μετῖες οὗ Οοτηπιεηάδδιίοη, ἰἰϊ. τ, δηὰ φ΄. 
ποῖς ἴδετε) ἐο εύεγν νπαπϑπ᾿ ς σομϑοΐθηοό (Ἰτι. 
“ὁ ἜΘΝΕΙ Τοπδβοίδηςα οὗ πηεη,᾽ ἑ.ε., ἴο 
Ἔνεσυ Ρροββίδὶς νδγίειν οὗ {πε ΠυπΊδη οοη- 
δβοίεποε ; οὐ τ Οοσ. ἴχ. 22) ἐπ ἐλὲ εἰρλὶ οὗΓ 
Οοά. Τῆε Δρρεᾶὶ ἴο ςοπβοίεηςε οἂπ πδνοσ 
θὲ οπιῖτιεὰ ἢ βδέεϊυ, πὰ δην ργεβεπίδ- 
κίοη οὗ ΟὨΒτβιϊδηίν νίο ἢ 15. περ]εοῖίαϊ 
οὗ {δα νεγάϊςϊ οἵ οοπβοίεηοε οἡ ἴμε ἄος- 
ἐὴπεβ ἴδυρῆϊ ἰβ αἴ οπος ὑπ-Αροβίοϊ!ς δηὰ 
π- ΟΠ τίβε! κα. ὙΠεθα νεσβεβ (1-6) ἤανα 
Ῥεαεπ Τμοόοβεῦ ἃἂ8 ἴῃε ἘΕρίβεϊα ίογ 51. 
Μαιίμενν᾿β λυ, ργοῦδον ου δοοουπὶ οὗ 
πε δρραγεηΐϊ δρρ δ δΙ ΠΥ οἵ νεῖ. 2 ἴο {δε 
οἰγουτπηδίδηςεβ οὗ 81. Μαδιίδενν᾿ 8 .3}} ἀπά 
ἢὶ8 δραηάἀοῃπιεηὶ οὗ ἃ ὑσοζεβϑίου ψ ΒΟ ἢ 
Μ 885 ςουηίεδ 5ῃδιηεῆι. Βυϊῖ οὗ οουτγβε 
ἀπειπάμεθα ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶγ ἴπδὶ 51. Ρδὺὶ 
μαὰ ενεῦ θεεπ μυ ν οὐ υδὶπρ οὐδέ 
ἀτιῆςεβ βυςῇ 85 ἢς πεῖ τερυάϊδιεβ οποα 
δηὰ ἴοσ 8]}. 



όο ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ Β Ιν. 

ἀπ 1π ρεῖγ; τὸ μὴ ᾿αὐγάσαι ἷ αὐτοῖς 2 τὸν " φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης 
158. χὶιὶ, 
10. 

ᾳ Εςεπ. 11. τσ. 
τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ ᾿ Θεοῦ." 5. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς 

τ ας εν; “ κηρύσσομεν, ἀλλὰ " Χριστὸν ὃ ᾿Ιησοῦν Κύριον - ἑαυτοὺς δὲ δούλους 
χἰὶ. 24, χῖν. 56. 
111, 18. υ Αεῖς νἱϊὲ, 5; 1 Οοτ. 1. 23; 

8 ες. 6 οηἱν; (γ΄. πῆ ΜῈ 9; Ῥα. χχνὶ. σ, ἰχχχίχ. 8, εἴς. 
15. 

τ δά. υἱΐ. 26; τοῦ. 

ΤΊΜΒΟΚΡΡ βυρροτῖ ἀνγασαι; ΟΌΕΗ δἤδνε κατανγασαι, Δηὲ Α 17 διανγασαι. 

3 ὈΡΟΕΚΙΡΡ δπὰ τῆς ϑυτίας νββ. δά ἀντοις Δἴει ανγ.; οἵη. ΦΑΒΟΠΡΟΗ 17, ἀ, ε, 
ζ, 5. τ, εἴς. 

5.Ὸ ΒΒ κυριον ἔοΣ Χριστον. 

4 ΝΟ ΠΡ πὰ τπε Ηδγοϊεδη δά τον αορατον ((τοπὶ (Οἱ. 1. 15) αἴτεγ Θεον. 

δ᾽ ΒΗΚΙ, τδὲ Ῥεβῃϊτο δπὰ Βομαίϊγις βυρροσὶ Χρ. Ἰησ.; ΜΑΟΘΕ, τε Ἠατγοίεδη, 
ὦ, ς, ἢ, τ, εἰς,, ρίνε Ἰη. Χρ. Κν. ; 6, αὶ ξίνε Κν. Ἰη. 

νει. 3. εἰ δὲ καὶ κιτιλ.: διέ εὐεπ ἐγ 
ΟἿ βοερεὶ (5ο., ἴμ6 ροοά πεννβψα ὑγθᾶςῃ ; 
8ες τε.) ἐς νεἰϊδά (τεϊυγηὶπρ ἀραὶ ἴο {ΠῈΣ 
πλείδρῃοσ οἵ 11]. 12-18), ἐξ ἐς υεϊϊεά ἐκ 
ἐλέη ἐλαΐέ αγε ῥεγίπλίπρ; ἰ.6., τὴς ἔλυε [168 
ψ ἢ ἀπε Πεάγεσβ, ποῖ ψνἱἢ τπῸ ργεϑοθεσ 
(ς΄. νὶ. 12, ἀπὰ 8εεὲ ἔοπι. ἱ. 28). Β[888 
(γα. οΥΓἹ Ν.Τ.. Ονεεῖ, ὶ 41, 2) ροϊπίβ ουῖ 
πᾶὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις 18 Δἰτηοβὶ 
ἐαυίϊναϊεπι ἴο “),00γ ἴμεπὶ {παὲ ἀγα ρεγβῃ- 
ἱπρ᾽ (εἴ. “παρ. νἱϊϊ. τ ἀπᾶὰ σ Οος. χῖν. ασ 
ἴοτς ἃ κε 86 οὗ ἐν). 

νεῖ. 4. ἐν οἷς ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος: 
ανιοηρ τύλοηὶ ἐΐὰς ροά οΥ ἐλὶς τοογί αὶ, 5Ξε., 
ϑαίδη. αἰών ἰδ ᾶἃη “᾿ἅρε,᾽ 4 οετγίδίη 
Ἰτηῖε οὗ εἰπῆς, δηὰ 80 ὁ αἰὼν οὗτός (1 
Οος. ἱ. 20, 1ϊ. 6) ἰ8. “τι 8. ργεβεπὶ ἀρε,᾽" 
ονεσ Ὡς ἢ ἴῃς ἄδν!] 8 τεραγάςὰ 845 βανίπρ 
Ῥονψεῖ (τ΄. ΕΡΏ. 1ϊ. 2, νὶ. 12). ες πᾶνε 
ἔπε εἐχργεββίοη αἱ ἴαι τοῦ αἰῶνος 
τούτον ἰπ Ιρηδεῖιβ (Κορι., 6). Μεϊβιείπ 
αυοῖεβΒ ἃ ΒΔὈΡὶπίςΑ] βαγίηρ, “ Τῆς ἴστὰς 
Αοὰ ἰ5 ἐλε βνεὲέ Οοά, Ὀὰϊ ϑαπιπιδεὶ (ἱ.ς., 
δὲ εν! δηρεὶ ῆο νγὰ8 σουητεὰ [8γ8ε}᾽8 
βρεοῖΐδὶ οε) 18 ἐλς ςσεοονάὰ Οοά". Μϑὴγ 
ΕΑΙΪΥ νυτίτεγβ, δεσίπηίηρ ἢ Οτίρεη ἂπά 
᾿γεηδευβ, [πγου ἢ ἀτελᾷ οὗ ἀποβεὶς βρεου- 
ἰδιίομβ, ἀϊββοςῖδιϊε ὁ Θεός ἔγοπι τοῦ αἰῶνος 
τούτον, ΜΈΏΪΟΒ πεν οἵη ὙΠ τῶν ἀπίσ- 
των. Βυῖ τΠϊ8 ἰ8Β ἃ πηεῖς ρεγνεγδβίυ οὗ 
ἐχαρεβὶβ, βυρρεβιεἃ ὃν ςοηίτονεγβίαϊ ργε- 
ἡυάϊςε. Βεϊδτγ 18 ἐννῖςε οαἱἹεὰ “1πε γυϊες 
οὗ 1818 ννογ] ἃ " ἰπ πε Αξοεηϑίοπ τ 1Ξαΐαἷ 
(εἀ. Οματγῖεβ, ρρ. 1σ, 24). --τύφ. τὰ 
γοήματα τῶν ἀπίστων : λαίλ ὀϊίπάεα (με 
“Ἰηρτεββῖνα δογίϑι " δρϑίῃπ; ῃ; νασ. 2) ἐΐε 
τεϊμάς (οὔ. νϊ. 14) ο7 ἐπε ιριδεϊἑευὶπρ. Οὐἱ 
οἵ βἰχίδεπ οσούσσεποεβ οἵ πε νοζὰ 
ἄπιστος ἱπ (πε Ραυϊίπς ἘΡί8:1ε8, ἐουγίεςη 
ἅτε ἰουπά ἰη τς ΕΡρ. ἴο (ἣἢς Οοτί πιμίδπβ ; 
ἰξ σοπβίβίθ πεν πλεᾶπ8 “ ἀηρεϊϊενίπρ,᾽" ἀπὰ 
18 αἰννᾶυβ δρρ!εὰ ἴἰο τε ἀεαέλεη, ποῖ ἴο 

ρ.; Ῥ 48 Ἰη. Χρ. (οπιτἰηρ Κν.). 

τῆς ]εἐνν8 (εχοερὶ, ρεγῆαρβ, Τίτυβ ἱ. 1.5) .-- 
εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι κ.τ.λ.: ἐο ἐλε ἐπάὰ 
μα οίλε ̓ να {πὲ ἰ ἕὰς Ἐμοτοιθαηθη") 
οἵ ἐδλε ροεῤεῖ οὗ ἐλ ο γέσί, τὸ 
“ ἐλε οἈ θα οΓ δῶ, ἘΝ ποέ ἀατυη 
πμῤοη ἐκένι. ΤῊ ΙΒ 18 ἴδε ἔοσος οἵ αὐγάσαι, 
ενεπ ἰξ, 85 ΨῈ ΒεεπιΠΡΙΥ τσὶ ἀο, να 
οπιῖς αὐτοῖς οπὶ οὖς ἰεχί ; αὐγή ἰ5 {πε 
“ἄλυση," δπὰ αὐγάσαι ἴ5 ἴο δὲ τάΚεη ἰη- 
τταπϑίεἰνεῖγ. Ὑῆς ἘΝ. πιδερίπαὶ τεηάετ- 
ἱπρ “τῆδι {πεν βῃοιυ]ά ποὶ 5εὲ ἴῃς ᾿ὲρῶς,"" 
εἴς., ἄοε8. ποῖ βυὶἱῖϊ {πε ςοηίεχὶ 80 ννε]]. 
Τῆς ΑΟΝ. “τῆς Ἰρμὶ οὐ ἴῃς ρἱοσίουβ 
βοθρεῖ οὗ ΟὨσίβε " 186 ἱπδάεαυαῖς, 48 ἱξ 
οε8 ποῖ Ὀτγίηρ ουὖῖ ἔπε ἔογος οἵ {πε ρῆγαβε 

τοῦ εὐαγγελίον τῆς δόξης. δόξης ἰδ ἴπε 
ξεπίτῖνε οἵ εομέεπίς (οὔ. τῇς 5ἰπιας 
Ῥῆτγαβε, ᾿ Τίπι. ἱ. στ); ἴῆς βυδβίαπος οὗ 
ἴδε γοοὰ εἰάϊπρβ ργεδοῃεὰ 185 τῃε δόξα, 
τῆς ΕΙΘΠΟδΒ τεναϊδιίοη οὗ ΟὨγῖβε (οἷ νεγ. 
6 δεΐον). Ὑπαὶ ΟἸτίδε ἰβ ἰῃς ἱπιᾶρὲ οἵ 
εἰκών οἵ ἀοά ἰβ πε 5ιδίεγηεπὶ οὗ ϑι. 
Ῥδὺϊ ὑπο ἀρργοδᾶςῆεβ πιοδὲ πεαγὶν ἰῇ 
ἔοττῃ ἴο ἴπε λόγος ἀοοιτίπε οἵ 81. ]οδπ 
(8βεε τεῆϊ. δηὰ, ἔοσ ἴπ8ῈῸ ρβηοσδὶ βεῆβε, 1ἱὶ 
Ὁος. χί. 3, ΡΏΪ]. ἃ. 6; οὐ Ηεθρ. 1. 3). Ρ. 
Ἑνναϊά, νῆο πιδϊπιδὶπβ ἴπδὶ 81. Ῥδι)] ννᾶβ 
δοᾳιδιίπιεὰ υνἱἢ ἃ ]ομαππίπα ἐγδάϊτίοη 
οἵ οὖς [τά 8 ννοσάβ, ἥπάβ ἰπ νν. 3, 
ταπιϊπίβοεποαβ οὗ σοηνεγβαίίοηβ γερό τε 
ἰη τὴς Εουγῃ αοβρεὶ. Τὰ με πᾶνε ἱπ 
ςοπβεουϊνε νεῖβαὲβ ([10Π}πη νιϊϊ. 44, 45) 
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλον ἐστὲ 
“ο΄. οὐ πιστεύετέ μοι, Δηὰ ἴπε ἐχρτεβ- 
βίοῃ ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτον 18 ζοπηρᾶτ- 
ΑΌϊε νἱἢ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμον τούτον 
(Τομπ χίϊ. 31, χὶν. 30, χνὶ. 11). Τῇε 
Ῥάγδῖεἶβ ἀσὲ Ἴογίδίηἷγ ἱπίεγεβιίηρ; οἷ 
4180 {πε ρῆσαβε εἰκὼν τοῦ Θεοῦ νυ 
7οπη νι. το, 42. 

Μετ. 5. οὐ γὰρ ἑαντοὺς κιτιλ.: “ὃν 
τοῦ ῥγοαοῖ πο ομγξεῖυες, διέ Ολτγίϑέ Ἅ ἐϑιι5 
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6. ὅτι δὲ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς " ὧ΄ ΗαὉ. 
ἐξ. 14. 

λάμψαι,, ὃς ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν τῆς Υ 5εε οὐ ἵ. 

"γνώσεως τῆς " δόξης τοῦ ὁ Θεοῦ ἐν “προσώπῳ Ἰησοῦ Ἶ Χριστοῦ. 
η. Ἔχομεν δὲ τὸν "θησαυρὸν τοῦτον ἐν " ὀστρακίνοις "" σκεύεσιν, 

χ Οοὶ. ἱϊ. 3; 
ο΄. Μι. χ. 
21. 
2 Τί. 1. 

ἵνα ἡ "ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν - 8. νυν 7 30; ἵμαν. 
ἡ παντὶ " θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ “ στενοχωρούμενοι - “ ἀπορούμενοι, ἀλλ᾽ Σ Ρ5. ἴϊ. 29; 

Αςίδ ἰχ. 
οὐκ " ἐξαπορούμενοι - 9. διωκόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ΄ ἐγκαταλειπόμενοι ’ 15; Άοπι. 

Ῥεῖ. τ. 5. 4 ΚΘΗ, ἱ, 8. Ὁ ΟΒαρ». νἱΐ. 
1ο, . ΧΥΊΣ. 165; 188. χιἷχ. 19. 
ἷ. 8 οἷν. Ἐ Εοπι. ἰχ. 29 (188... 9); 2 
ΧΧχνΐ. 25. 

1 17 Βᾶνε ἡμῶν, ἃ τηεζα Ὀἰυπάεε. 

; ΤΕ Ι͂, Βεΐονν. 
ἃ Ἰοδη χἕϊἹ. 22; Αςὶδ χχν. 20; (δῖ. ἷν. 20 ΟὩΪΥ. ε 

ἱπι. ἱν. το, τ6; Ηεδ. χίϊΐ, 5 (1 οβΕ. ἱ. 5); Πθαϊ. ἵν. 31; Ρ8. 

ἶχ. 21:1 
ς ΟΒδρ. νί. 12 ΟὨΪγ; ο΄, ἐδδρ. νἱ. δ; χιΐ. 

Βαρ. 

3 Ἰησοῦν ἰδ διρροτίεὰ Ὁγ Α"ΒΌΕΘΗΚΦΙΡ δηά τπε ϑυτίας νβϑβ. (οὐ νεσ. χα); ΝΑῸ 
17, ἴδε [,τπ8 ἀπά Βομαίσιὶς ρῖνε Ἴσον, ννῃϊοἢ ἀοεβ ποῖ γἱεἸὰ 50 ἱπιργεββῖνε ἃ βεῆβε. 

3 Β οπι. ο δεΐοτε Θεος. 

4 Βεϊίεγ λαμψει ν»ἱἢ Δ ΚΑΒΙΌ" δηά τμ6 ϑυτγίας νββ8.; λαμψαι '5 βαρροτιεὰ ὃν {πε 
τετηαϊπὶηρ ποῖα ]β δηὰ ἴῃς [,Δ11η8. 

5 "6 πὰ τς ΟἹά 1,δἰἰη νββ. οπηϊξ ος δεΐοσε ελαμψ. 

4 Ἰῃβιεδὰ οἵ τον Θεον Ο" Ὁ "Ὁ, ἀ, ε, Κ, Τὶ ΒΌΡΡΙΥ αντον. 

ΤΊΒΟΗΚΕΡ, τε ϑγτίδς δπά Βομδίσις βυρρογί ᾿ησ. Χρο; ΕΘ «πὰ τῃε 1,518 
εἶνε Χρ. Ἴη.; ΑΒ 17 ((ο]οννεὰ Ὁν Τίβοῃ. δπὰ ΝΝ. Η.) οπιῖς 

ἂς Γογὰ (7. τ (ος. χὶϊ, 3, “Νο πιῇ οδῃ 
5ΔΥ, [ε805 ἰβ [οτὰ, δυὰς 'π πε Ηοῖγ 
ϑρίγις "), ἀπά ομγϑείυες γομῦ οἰαυες 7ῸΓ 
ϑεξμδ' ταλε (ο΄. τ Οον. ἰχ. το δπὰ Ἵπδρ. ἱ. 
24 ἃῦονε; 866 4180 χὶ. 20 κα' νλοῖ). 

γει. 6. ὅτι ὁ Θεὸς κιτιλ.: Ξτεείηρ 1έ ἐξ 
Οοά τοῆο ταά “1 ρκέ «μαἱ! τλὶπε ομέ οἵ 
ἀαγὰπεςς᾽" (ἃ Ρατδρῆγαβε οἵ αςη. ἱ. 3; 
ο΄. Ῥβ. οχίϊ. 4), τοῦο φοὐϊπεά τη ομν Ἀξαγές 
ἐο ἐπ μηιίπαὶς (οἰ εΓ8) τοί ἐλ ἐδς ἀποισίεαρό 
οὗ ἐλε ρίονγν οὗ αοἀ ἐπ ἐμ Ῥαεε οὗ Ολγὶςέ. 
ὙΠδῖ 18 ἴο 8δν, ἴπεγε [8 ποιπίπρ βεογεῖ 
οἵ ογσαΐυ ἰῃ τῆε Μιηιβιγαιϊίίοη οὗ τς Νὸνν 
Οονεπδηῖ; ἰδ ἰδ τῆς ρῥσζοοϊδτηδίίοη οὗ ἃ 
βεςοπά  ία Ζπιπ (81. Ἰοῆη ἱ. 4, νἱϊϊ. χ2) 
ἰῃ τῆς πεδγίβ οὗ πηεῃ (2 Ρεῖ. ἱ. τ90).. Τῆς 
ἴτπῆᾶσε οὗὨ 11]. 18 18 τ(ῆ8 ῥγεβεσνεά ἴῃ τπὶ8 
νεῖβε ; γε τεῆςςις τῆς ἰρπὶ νυ Ὠϊο ἢ Βῃΐπεβ 
Ὅροη 8 ἔτοτη ἴῃς Ὠϊνίπε ΟἸοτγυ, 48 τηδηΐ- 
[εϑιεὰ ἴπ ΟὨσίβι. 

νν. γιῖ6δ. ΗιβΒ Βοριν ΝΈΑΚΝΕΒΒ 
ὍΟΕΒ ΝΟΤ ἀν νῦν, μὴν Ἐξεξοτο ΟΡ ΗΙ8 
Μινιβτευ.--ν εσ. 7. ἔχομεν ν θησαν- 
ρὸν κιτιλ᾿: ὁμέ, 5.., ἴῃ σοηῖταϑε ἴοὸ ἴδε 
εἰονίηρ ἀπά ἐχυϊδηὶ ρἤγαβεβ οἵ νεζ. ὅ, 
τος λαυε ἐλπὶς ἰγεασμγε, 5... οἵ “τῆς Ἰίρδι 
οὗ ἴδε Κπονϊεάρε οὗ ἴῃ ρίογυ οἵ αοά," 
ἐπ εαγίλεμ υεδϑδεῖὶς. ὙΠα σοπηρατίβοη οὗ 
Τδη, ἴῃ ταϑρεοῖ οὗ ἢΠὶ8βΒ ροννευ εββ 688 
δηὰ ᾿π||επε88 ἴῃ Οοὐά᾽β ὄγεβ, ἴο δὴ 
ξλγῖμεη 14 τηδᾶὰς Ὁ ἃ ροῖϊες ἔοσ δὶβ 
ΟΥ̓ ΡυΓΡΟΒΕΒ δῃηὰ οὗ δὴν παρε ἴδπδι 
6 ν}}18 18 σοπηπιοη ἱπ ἴε ΟἿ. (1οῦ 
Χ,. 9, 88. χχχ. 14, ]εζ. χίχ τσ; 866 

σὸν (566 1ϊ. Σ᾿ Δδονε). 

2 Εξάγδβ ἵν. 11), δπά 81. Ῥδὺὰϊ ννοσκβ ουΐ 
τῆς Ιάδα ἱπ Εοπι. ἰχ. 20 ΗΕ. Ηε αἷβο ἀϊ8- 
εἰηρυΐίβῃεβ πεσε δπὰ δὲ 2 Τίπ). ἰΐ. 20 
δεΐννεεη ἀϊβεσεπὶ κίπᾶβ οἵ σκεύη, [Π1ὰ5- 
τσαϊίπρ ᾿πεσεῦν πε ἀϊβέγεηςςε θεΐννεεπ 
τῆεη ; ΨὮ1]|ε ἢε Ὠἰπιβεὶῖ 18 εἰβεννμεσε οδ δά 
σκεῦος ἐκλογῆς, ἀηὰ 8:1. Ῥεῖες ο8115. 
Μοπίδῃ ἀσθενέστερον σκεῦος (Ξεε τεῆ.). 
Ιῃ ἴῃς ρῥγεβεπὶ ράββαρε σκεῦος 5ε6 ΠῚ ἴο 
δε υδεά βρεοίδιν ἔος ἴπε πυπγαη δοάγ (εἴ. 
2 Ἐβάγαδβ νἱΐ. [88], νας ἐογγμῤεἰ δίἐε), 45 τῇς 
τπουρδε ἴῃ τπε ΑΡροβεῖς᾿ Β πιϊπά ἰ8 (πιδί η}γ} 
οὗ Πῖ8 οὐὴ ῥλγείεαί ἱπβτητῖθβ,; τῆς 
ἤρυτε Ὀείηρ ἀεσίνεά ἴτοσὶ ἴῃς δποίεπι 
ουβίοηι οἵ Βίοτίηπρ ροϊὰ δπὰ βίϊνεγ ἱπ 
οαγίπεηννασε ροῖϑβ. Ἴ1Ππεὲ ἰσεάβυσγε οὗ ἴπε 
Θοβρεὶ Ἰΐρδϊ 15 οοπίδίπεὰ ἴῃ δὴ “ εαγίπεπ 
νεβ8εῖ,᾿"  ἔγα!! Ὀοάγν νυνί τᾶν (βεεπ,- 
πῃ 6 }}) δ δπν πιοσβδῆϊ βυσσυπὶὺ (ο΄. [οὉ 
ἷν. 19 ἀπά βεὲ ν. ἵ θείου). Ὑὴ1Β ΠΊΔΥ 
ἌΡΡβᾶδσ βυγργίβίηρ, [πδὶ 50 στεδῖ ἃ ἰσεάϑυσε 
Βῃουϊά 5εεπὶ ἴο Ῥε Ἴεχροβεὰ ἴο ἴδε πιίβῃαρβ 
ἉΒΙΟΒ τᾶν ὈΘΙΔ] της ρεγίβῃδθῖες ας ἴῃ 
ΨΜΒΙΟΙ 11 18 σοπίαἰπαά ; Ὀὰῖ γεῖ (ἰπουρἢ 
8:. ΡῬαὺὰὶ! ἄοεβ ποῖ ρυζβὺε {Π|8 ᾿ἰπε οὗ 
τπουρῆς Πετε) ἰἴ 8 ἴῆ6 νεγὺ ῥσίποίρίε οὗ 
πε ἱποαγπδίίοπ ἴπαὶ ἴῃς πεδνεπῖν ἰβ 
τενεδεὰ δπὰ γσεςείνεά [Πγου ἢ ἴῃς βασίηϊγ, 
ἴοσ “ἴδε ννοσά θεσᾶπιε β6βἢ ὧι ]ομη 
ἰ. 14). --- ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς ωϑ 
κιτιλ.: ἐλαί ἐλε ἐχοεεάϊηρ ργεαίμεθς ὁ 
ἐλς ῥοτοῖν, 52., Μ Ὠϊς ἢ ἘΠ τ ρἢΒ ονεσ Αἱ] 
οὐὈδβίδοϊεβ, αν δε Οοάς απάὰ ποὲ ἥγονι 
ομγεεῖίυες. ὙὨῈ ψελκηςεβδ οὗ ἴδε ἱπβίγυ- 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 62 ΙΝ. 

ε ἨφὉ. νἱ. τ ἐε καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι 1ο. πάντοτε τὴν "ἡ νέκρωσιν 
ἢ]: 

Κιῆρε ἴῃ, τοῦ Κυρίου ' ̓Ιησοῦ 5 ἐν τῷ σώματι ὃ ' περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ 
Β ἔσαν: " τοῦ Ἰησοῦ ὁ ἐν τῷ ὁ σώματι ἡμῶν " φανερωθῇ. 11. ἀεὶ ́  γὰρ ἡμεῖς 

ἢ ἰξοὶ ΑΙ οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ ᾿Ιησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 

ἢ ΠΝ νὶ, 45; ἘΡΒ. ἵν. 14 οὐἷγ; 2 Μαςς. νἱΐ. 27. Κ ἈΞΗ͂. ἰἱ. τ4. 

Ἰ ΚΙ, δπὰ ἰπε Ηδγοίεδαπ ρῖνε Κυριον, Ῥυϊ ἴ[ἴ 18 ποῖ ἐουπά ἱπ τῆς δεβὲ δυϊπογίτιεβ 
δηὰ βῃουϊά Ὀς οπιίτεά. 

3 Ἐὸσ ἴησον Ὠ"6, ἀ, ε, ἢ, εὶ τεδὰ Χριστον. 

3. ΕΟ, τδε Ρεββίεϊο, Βομαίγις απά 1,δεΐη νββ. δὐ ἃ ἡμων δῆτε σωματι. 

4 Ὁ 6, ἀ, ς, καὶ εἶνε Ἴησον Χριστον. 

δ. ξἶῖνε τοις σωμασιν (Δἀοριεά ὃν Τί5ς ἢ.) ; ἴδε τεςεἰνεά ἰεχὶ [ο]]οννΒ τπε ιν τ, 
Βυὶκ οὗ τε Δυϊποτίείεϑ ; Α δηά τῆς 

ταεπί 8 ἴο ἀεπιοηδίγαϊες τῇς Ὠϊνϊηἰγ οὗ 
πε ρονγεσ ψνῃιο ἢ ἀϊγεοιβ [τ (ο. σΠδρ. χίϊ. 
οαπᾶ τ Οον. ἰϊ. 5). 

γν. 8, 9. ἐν παντὶ θλιβόμενοι κιτ.λ.: 
ν ἢ ἃ βυδάοῃ οἤδηρςε οὗ τηεΐδρδῃοσ, ἴπε 
Αροβῖϊε πονν {πίη κβ οὗ Πἰπηβεῖ 88 ἃ δοϊ ἀΐοτ 

δεὰ ν}Π δ ἀΡΡΆγΕΠΙΥ βίσοπρεσ ἴοα, 
δὶ ἘΝΕΓΥ πιοπιεπὶ ὁπ ἴπε ροϊπὶ οὗ 

ἀείξαι; Δηὰ ἴῃ ἔουν μαίγβ οὗ δητμειῖῖοδὶ 
Ῥάτεἰοίρ!εβ 6 ἀεβογίθεβ ἢΐβ οοπάϊιϊοη : ἐπ 
δυο αἀἰϊγεείίομ ῥγεσσεά δαγά, μέ ποί 
μεηιιθα ἐπ; δειυξάσνεά, ὁμέ ποί μέξεγιν 
ἀεεῥαλγίηρ; ῥμγεμεά, δέ ποῖ )ονεαζεμ 
(ἐ.ε., αἀϑραπάοπεὰ ἴο τε ρυτβυΐπρ ἴοε) ; 
δίγμοῖλ ἀοισπ (45 ὉΥ δῃ ἅττον ; οὗ. Χεη., 
Ονγ., ἴ., 3, 14 ἴοσ ἴπ185 υ86 οὗ κατα- 
βάλλειν), δμέ νοΐ ἀεείγογεά. ΤῊΣ βαπεγαὶ 
86η86 ἴ5 ἠδ ὸ ᾿κΚς τῃδὶ οὗ Ῥτον. χχίν. τό, 
Μιὶς. νἱϊ. δ; οΥ̓ αἷβο Ἵδδᾶρ. χὶ. 23-30. 
στενοχωρία ἰδ πελΙΪΥ ΑἸνγΑΥΒ (1π Ν.Τ.) 
μβδια ἜΝ θλῖψις (οὐ Ἐοπι. 11. ο, νι. 
35» ΠΠΔΡ. νί. 4, ἀπά 188. νἱϊ!. 22, χχχ. 6). 
ΜῈ δε ρίαν οη ψογάβ ἀπορούμενοι . - - 
ἐξαπορούμενοι, ννὩ ἢ τ 18 αἰ ουϊε τὸ σα- 
τοάυοε ἰῃ ΕΠ Ἰ5ἢ, 866 οπ ἰ. 13 ἄρονε. 
ἴδε Ρῆγαβε ἐν παντί οσουγβ πὸ [εβ8 ἵῃδῃ 
πίῃς {ἰτη68 αρδίῃ ἰπ [815 Ερίβεϊε (ββε σἤδρ. 
νὶ. 4, νἱῖ. 5, 1, 16, νἱϊ!. 7, ἴχ. 8, αα, χὶ. 6, 
9), ἱπου ἢ ΟΠΙΥ οπος εἰβεννβεσα (1 Οοσ. ἱ. 
5) ἰῃ 8ῖ. Ρδι}᾽8 νντ τη ρβ. 

γν. το, 11. Τῇα οἰἴτηαχ οὗ {πε ργεςβά- 
ἵπρ ἀπε Πεβίβ ἰ8 πον ἀπῴονν “Ἡγίηρ, 
γεῖ Ἰἰνίηρ ψ. νὶ. πάντοτε τὴν 

ρωσιν κ.τ. ΒΟ δεαγίηρ αδομέ 
ἐμ Ἵ δοάγ ἐδιε ἀγίπρ οΥ ἔεϑις, ἐλαὶ ἐλε 
τε αἰ5ο οὗ ϑέεκμ5 μιὰν δὲ »εαηὶβεοίεα ἐπ 
ΟἿΥ͂ δοάν ; 70γ τῦὰ τολίεν ἰἐυς ἀγέ εὐεν 
δείηρ ἀεἰἐυεγεά οὐεν ἰο ἀεαίᾳ ((7. χὶ. 23 
ῥεῖονη ,7ον Ῥἔεϑιις᾽ τακε, ἐπαὶ ἐπε {ὑξε αἰ5ο 
ο7 ξἔεξηες νιαν δὲ νιαμέζεοίεαά ἐπ Ων πιογίαϊ 
δὰ. ὙΠε Κα ἴο τῆς ἱπιογργεϊδιίίοη οὗ 

νεῖ. 10 ἷβ ἴο οὔβεγνε πὶ νϑσ. 11 18 {86 

δαίγιο ρίαςς φανερωθῃ Ῥείοσε ἐν τῳ σωματι ἡμων. 

5 (α, ἢ, βὶ ἀπά τῆς Ῥεβῃϊτο ρίνε εἰ ἴοσ ἀει. 

ἐχρπδίίοη οἵ ἴς (ἀεὶ γὰρ κ.τ.λ.); τῆς 
ἵνο ναῦβε8 ἄγε βίγί Ἵν ρᾶγα]εῖ : “Οὐ 
πιοτίδ] ἤδβῃ " οὗὨ νεῖ. 1σ 18 ΟἿΪΥ ἃ πλοῖα 
ετηρῃδιῖς πὰ 1ἰῖεγαὶ νὰν οὗ ἀεβοσιδίπα 
“ΟυΓ δοάγ᾽᾽ οὗ νετ. το. Ηεποε ἴδε 
μεόκδ ἢ ἀὔουι οὗ τλε νέκρωσις οὗ [εδὺ5 
ταυδὲ δὲ ἰάεπιῖσαὶ ννἢ τπ6 σοπείπυδὶ 
ἀεϊϊνεγᾶπος ἴο ἀεδίῃ ἔοσ Ηἴβ βακε. Νοῦν 
τῆς ἔοσπι νέκρωσις (5εε γε 1.) 5 ἀεποτίρεῖνε 
οὗ ἴῃς ρτγοςεββ Οὗ “ πιοστβοδιίοη᾽᾽ ; ἀπά 
ἴδε νέκρωσις τοῦ Ἰησοῦ πιυδῖ τηεᾶη {με 
γέκρωσις ἴο ν»ΠΙΓἢ Ης ψγ)848 βιιδ]εοι νυ ἢ 1]ς 
Οηἡ εαγίῃ (ρέμ. ϑμδ)εο). ὙΠῸ ρῆσγαβε 
περιφέρειν τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ σοη- 
νενβ, ἴμεη, δη ἰάεα οοπιρασγαδὶε ἴο ἴδδὶ 
ἱπνοϊνεά ἱπ οἴπες Ῥδυϊ πε ρἤγαβεβ, ἐ.}΄.ν 
“ἴο ἀϊε ἀδιγ᾽ (, ὅος. χν. 31), “"ἴο 
Ὅς ΚΙΠεὰ 411 τὴς ἀδν ἰοηρ" (Άσοπι. νἱῖδ. 
36, ἃ ᾳιοϊδτιίοη ἔτοπι Ῥβ8. χἱλὶ. 22), “το 
Κπονν ἴμε ἔθ ον βηὶρ οὗ Ηἰβ βυβεγίηρβ, 
Ὀεοοπιίηρ οοπέοττηεά ὑπο Ηἰΐβ ἀφαιῃ " 
(ΡΉ11. 111. το), “το Α11 ὑρ ταὶ ψνῃῖ ἢ ἰβ 
Ἰδοκίπρ οὗ τπε δϑῇϊοείοπβ οὐ Οσίβι 'π τὶν 
βεβῃ " (Οο]. 1. 24), ἴπε οοποεριίοη οὗ 
τῆς ἱπιϊπιαῖς υπίοη ἴῃ βυβεγίπρ θεῖννεεπ 
ΟὨσίβεὲ δπὰ τῆς Ὁ γίβείδπ μανίπρ Ὀεεὲπ 
αἰτεδὰν τουσβεὰ οἡ ἱπ '. 5. Απά βυςβ 
υπίοη ἰη βυβετγίηρ ἱηνοῖνεβ ἃ ργεβεπίὶ 
τηδηϊ εβιδιίοη ἰπ τ8 οὗ ἴπε {,{π οἵὁἩ ΟΠ τίϑι, 
ἃ8 ΜῈ} ἂἃ8 υἱεπιδίε υπίοη ἢ Ηἱπὶ ἰπ 
Βίοτν (ἕοπι. νι. 17, τύ. ]οῆη χὶν. 19). 
ΤΠε ρῆσδϑεαβ “1 νῈ ἤᾶνα Ὀεσοπῖε υὑπίτεὰ 
στ Ηἴπὶ ὈῪ ἔπε ΠΚεποβ οὗ Ηἰ5 ἀβαίῃ, 
νγῈ 58}} Ῥὲ α'8δοὸ ὃν ἴδε 1 κεῆθββ οἵ Ηἱ8 τε- 
βυτγγεοιίοη,᾽ δηὰ “"ἰννε ἀϊεὰ τῇ ΟΠ γίϑε, 
νν Ὀεϊΐαναε ταὶ ννὲ 5}8}} αἷβο ᾿ἵνε ἢ 
Ηἰ πὶ" (οπῃ. νἱ. 5, 8), ῃΠουρῇ νεγθ!!γ 
δἰ ΠΊ11Αγ, ἀγε ποῖ γε] γ ράγα]]ε] ἴο ἴῃ νεῦβαὲ 
Ὀείοτε ι.5, ἔοσ ἐδεν βρεᾶᾷκ οἵ ἃ ἀεαϊῃ ἴο 
8'η ἰπη θαριδπι, νν Ὡ116 ἐλὲς Ὧδ8 γεΐδγεποα 
ἴο δοιαὶ Ὀοά ΠΥ βυβετηρ ἰπ τῆς δεβῃ. 
Απά {πε ἱπβρίσιηρ ἱπουρῆὶ οὗ νν. 10, αἱ 



το-τ5. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ Β 6, 

Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ ' θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12. ὥστε ὁ μὲν 2 ἔσπι, τί. 
θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13. ἔχοντες δὲ τὸ 11; ἃ (οι, 

αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ᾿᾿ ““᾿ Ἐπίστευσα, διὸ τΒὲΡ. ν. 4 

ἐλάλησα," 5 καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν" 14. εἰδότες τα ΡΒ ἐχν. τ. 
ὅτι ὁ " ἐγείρας τὸν Κύριον ὁ Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ ὅ Ἰησοῦ ἐγερεῖ, καὶ ο Βοαὶ τν: 

“ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15. τὰ γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις ΤΗΝ 

Ῥ πλεονάσασα διὰ “ τῶν “ πλειόνων τὴν " εὐχαριστίαν " περισσεύσῃ εἰς 17. Οοἱ, 
. 22; οἵ. 

τάς 24. Φ Ἐοκ. ν. 20; ΦἈΔΡΟ ΥῊΙ: 15; ῬΏΪ, ἱν. 17; 1 ὙΠ688. ἰϊϊ. 12, εἰς. ἈΚεΗ͂. [{.. 6. 
τ Ἀσίδ χχῖν. 3:1 ς. χίν. 16; οἕδρ. ἴχ. 11, 12; ῬΏΪ]. ἱν. 6; 2 Μεαες. ἰΐ. 27. 8. ΟΒαρ. ιν. ὃ; τ ΤΒοδε. 

ἢ, 12; ΕρΏὮ. ἱ. 8. 

10 88 Χριστου; Ὀ"6, ἀ, ες, καὶ ἴησον Χριστον. 

3 ΚΙ, δπὰ {πε Ηδχγοίεδη ρῖνε μεν, δυΐ ἰξ ἰ5 οὐχί τε ὰ Ὁγ {πε Ῥεβὶ ὑποίδ]β ἀπά νββ. 

5͵2)6 δηὰ με ϑυγτίας νββ. ἢᾶνε διο και ἐλαλησα; οπι. και (ἢ ᾿ΧΧ)ὺ) ΒΟΘΕΚΙΡ 
δηὰ (δε 1,δἴἰηβ. 

4Β 17, τ οπι. κυριον, Ὀυϊ [ἰ 15 αἰἰεδιεὰ Ὀγ ὀνεσνν ΠεἸ πη πρῚν ργεροπάεγδαιηρ δυϊποσίγ. 

δ᾽ ΕΠΟΚΙ, ἂπά τῆς ϑυτγίας νββ8. βιρροσίῖ δια Ἰησον ; δεῖϊετ σὺν νἸἢ Δ ΒΟΌΕΟΡ, 
τὰς [,Ατπ8 δπὰ Βοδδίγιο. 

οἵὗ τῆς ργεβεηὶ σδαρίοσ 8 {μπᾶὶ ]πίοη ντἢ 
ΟἸΒγιβῖ, υπῖο ἀδαίῃ, ἴῃ [Πἴὸ, μᾶβ 48 ἰἴ8 
)ογέω! σοοηβεαυεπος πίου ννἱμ ΟὨείβε, 
ὑπο 1, ἰπ ἀεαῖῃ. 1᾿ Ἰ τις ες 

6 Θοβρεὶ ονεσ ἰπ, πολέσας τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἐὺ αυτ ὃ εὑρήσει αὐτήν 
(Μαδῖι. χ. 39). τ Ψ} δὲ οὐβεγνεὰ τῃδῖ 
ἴῃε δεβῖ Μ55. ρῖνε ἴῃ νεῖ. 1:ὸ τοῦ 
Ἰησοῦ. Ιε 18 ΨογΙ ποιοίη {παῖ νν 8116 
ἴῃ τηῆε ἀοβρεῖβ ἴῃ6 ῥσορεσ πᾶπιε ᾿Ιησοῦς 
ἐπέγαὶΐν ἰΆ Κα 5 ἴῃς αγιῖς]α, ἰῃ με ἘΡίβε168 

1 18. ῬΈΠΕΓΔΙΙΥ δπασίῃγουβ. [πὸ δάάϊτίοη 
ἴο τῃ6 Ἔχδπιρὶςε Ὀεΐογε υ8, ἔῃ ομἱν οἵπεσ 
δββϑᾶρε ννῆεσε 8ὲ. Ρδὺ] νυτὶε8 ὁ ᾿Ιησοῦς 

18 ΕΡΏὮ. ἰν. 21 (σ΄. ΒΙ485, Οσγαρι. οὔ Ν.Τ. 
Οτεεᾷ, ὶ 46. το). 
εἶν ἴδε τΤῆε τα ῃ ἰορίεῖοῃ ὍΣ ΟἸ γίβι᾽ 8 
ε ἴθ 6 Α ς᾽ ἀδιϊγ νέκρωσις ἰ5 

τυ ν᾽ 5: 516 το τπς νψοσίὰ δά εβρεοίδ!ν 
ἴο δΠὶ5Β οοηνετῖβ.---ὦΦστε ὁ μὲν δάνατου 
κιτιλ.: “0 ἐλμεη εαίἑ τοογκεί ἐπ ες (8ες 
οη ἱ. 6), δμέ Ζἶζε ἐπ γον, ἐ.ε., [ες ΕΙδεη 
11{ε οὗ ΘΟ σῖβε, [ἢ ϑουζοε οὗ ργεβεπὶ στᾶσα 
885 οἵ ἔσΐυτε ρίογυ. [{ἰ8 1ἢ18 ἰδιίοσ αβρεοῖ 
οὗ ζωή, υἱς., 48 ἴπε [{{πἰθ αἴεσ ἀεδῖῃ, ἴο 
ΨΠΙςἢ Π8 του ρμ 8 πον ἴυγη. 

ες. 13. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πν. 
κιτολ.: ὀμέ, 56., ἀεβρίτε οὖσ Βοά Υ ννεᾶκ- 
Ὧ655 ἀπά ἴπε “ννοσκὶπρ οὗ ἀβδῖῇῃ ἴῃ υ5᾽ 
οἵ νεῖ. 12, λαυΐηρ ἐδε ταθιὲ εῤὶγὶέ οὔ 
“αἑεμ, ςε., 45 ἴπε Ῥβδίχηϊβὶ, σοεογαϊηρ ἰὸ 
ἐλκαὶ τολέελ ἐς εοὐγιἐεηπ, “1 δεϊἑουφά, ἀπά 
ἐπεγείονε 1 τῤολθ," τοῦ αἰξο δείέευε, απά 
ἐκεγείοτε αἰ50 τοΆ ἐῤεαξ, 5... ἃΒ1τῃε Ῥβαϊ πηῖδὶ 
ἀϊά. ὙΠε εχδοὶ πιεδηΐηρ οὗ Ρβ. οχν. 1ἱ 
ἴῃ τς οτἱρίπαὶ 15 ματὰ ἰο ἔχ; δυῖ τς 
ςοπίοχι ψνουἹά ποῖ παῖυσδ!!]ν βυρρεβὲ τἴῃς 
δεδυκίξω! ἰπουρῆς πεῖς τεδὰ ἱπίο . Τῆδὶ 

ΤΑ τἢ πλυβὲ πὰ ἐχργεββίοπ, ἴπδὶ ᾿ξ σδπποῖ 
δε 58|1επὶ, 18 τῆς Αροβιϊε᾽β δάδριδιίοη οὗ 
πε ννοσάβ. ὙΠ τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως 
ο΄. οπι. νἱϊϊ. 15,1 Οος. ἵν. 2ι, αἱ. νὶ. 
ι, Ερῆ. ἴ. χ7, 2 Τίπι. ἴ. 7, εἴς. Ὀεἰββ- 
ταᾶπη (Νεμε Βὲδεϊςἐμάέεη, Ὁ. 78) 11105- 
ττγαῖεβ ἴῃς ἱπίσοάυςίογυ ἐογγηυ]δ οὗ οἰϊδιίοη 
Βεγε ετηρὶονεὰ ὃγ ἴδε ἱεραὶ ἐογπιυῖα κατὰ 
τὰ προγεγραμμένα ΨΠΏΙΟΙ Οσουτα ἰῃ ἃ 
Ἑαγγῶπι ραρυτιβ οὗ 52 ᾿.Ὁ. 

νεῖ. 14. εβρίϊε ἔπε ςοηίγαβὲ Ὀεῖννεοπ 
ἀεαίᾷ ἴῃ 5 δηὰ ἰέζε ἰπ γου (νας. 12), να 
ἴγαβὲ (δὶ νναὲ ἴοο 5881} βῆαγε ἱπ τῆδὶ 
Είβεη {6 οὗ Ομγίβι. εἰδότες ὅτι κιτ.λ. : 
ἀποισίπρ ἐπα Ηε τυλο γαϊδεά μῤ ἐπ 1 ονὰ 
ϑέεδμς (βεε τε.) σλαὶ! γαΐδο μῤ ᾿ς αἷ5οὸ 
το! γέδμς, 5... οα τῆς Πᾶν οὗ ἴπε ρεπεγαὶ 
Ἐεβυτγσεοιίοη (τ ΤΠΕΒ8. ἰν. “" απά «λαϊἱ 
ῥγεξεμέ μς τοὐέλ γον (δες τεβ.). Οὔβεγνε 
ἴμδὲ τπε ΑΟΝ΄. “" 5Π.8}} ταῖϑε ὉρΡ 8 4150 ὃγ 
7εβυ5᾽" ἀερεπάβ οὔ ἃ ντοηρ γεδάϊηρ, απὰ 
Ῥαγνεγίβ ἴ[ὴ6 βθῆβε. ἴ Ψψουά ἀρρεᾶγ 
ἔτοπιὶ τπ|8 ραββαρε τμαὶ ἴμε Αροβεῖς ἀϊὰ 
ποῖ Βορε ἴο δε αἷἵνε αἵ πε ϑεςοπὰ Αάνεπι 
οἵὗ Ομ σιβὲ (οὔ ἱ. 8, τ Οοσ. χν. 52), που ρῃ 
δὶ ΔΠ ΘΆΓΙΕΙ ρετοά ἢ βθεπὶ8 ἴο βᾶνε 
οδογίβμε βοῇ δπ ἜἼχρεςίδίίοη (1 Τ 658. 
ἶν. 15). 

Ψψεσ. 15. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς κιτιλ.: 
ὙΠ ἢ γοιι, 1 580) ,)ογ αἰἱΐ ἐλπίπρς (7. τ᾿ 
Οσ. 111, 22) αγέ 707 γον βαῖες (οὔ. ᾿. 6), 

ἐλπαέ ἐπε ργασε, δεινιρ νεμὶ ἐἐῥ θά, 5ς., ἴο της, 
ἐλγομρὰ ἐπε (ρταγοτῖβϑ οἵ 1Π6}) σγεαΐεν πηπι- 
δὲν οὗ γον, νὰν σαμδε ἐκε ἐπαμλερίυϊηρ ἰο 
αδομπάᾶ ὠπίο ἐδ ρίονγ οὐ Οοά. Οὐ ὶ. τι, 
ἃ οΟἸοβεῖυ ρᾶγβ}1]6] ραββαρε, δπὰ Ῥῃ]]. ἱ. 10. 
Εχοεριὶ τῇδε ννὲ πᾶνε ἀδδστηθὰ ἰξ πεοδβϑβαγυ 
ἴο τταπϑἰδῖς τῶν πλειόνων [{πεγα}]}Υ (ες οα 



ό4 
1 οπι. χνυ. 
για Οος. 
χ. 31; 
ῬΏΙ. 1. 

ἐ Θεοῦ. τό. τὴν ᾿ δόξαν τοῦ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΙΝ. 16---τϑ8. 

διὸ οὐκ " ἐκκακοῦμεν " ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ 

ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος "διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσωθεν 2 " ἀνακαινοῦται 
τὶ Ε" ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 17. τὸ γὰρ "παραυτίκα " ἐλαφρὸν τῆς "θλίψεως 
10. 

ΠῚ ἤξαννετ. 1. 
ἡμῶν 4 καθ᾽ "ὑπερβολὴν εἰς ὃ ὑπερβολὴν αἰώνιον " βάρος δόξης 

τ ΤΑ αἰ. 38; κατεργάζεται ἡμῖν, 18. μὴ “σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ 
τ Τὶ 

ν" ἔοι. 11. τὸ 
εϊγ: δ. Βόα ἐν 4: ΤΙΡῊΣ ΤΗΟΡΣ νἱ. 6. 
χὶ. 30 οἷν ; Εχοὰ. χν]ὲ ; οἱ. «Βαρ. ἱ. 1). 
ἰϊ. ὦ δόμα ἶ ΤΨὶϊ. το, 11, ἰχ. 11, χὶϊ, 12, οἷς, 

τὰ μὴ βλεπόμενα: τὰ γὰρ βλεπόμενα "πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπό- 
ΣΧ Ηετσε οὐἱν ; Ρε. ἰχίχ. 4; Τοῦδὶϊ ἱν. 14. 

ς Ἀεῆ. ἱ. 4. ἃ ΚΕΙ͂. ἱ, 8. 
Υ Μεῖι. 

Ὁ Οαὶϊ. νὶ. 4; τ Ὑδοεα. 
ἃ Εοπι. χνί. 1γ; Ο(]. νἱ. τ; ῬΒῚ]. ἐϊ. 4, 1}. 17. . Ν. 8, 

ο Μεαῖι. χίϊὶ. δι; ΜΚ. ἶν 17; Ηεδ. χὶ. 25 οηἱγ; τ΄. τ ὙΒ6βδ. ἰϊ. 17. 

1 8ες οτῖῖ. ποῖε οἡ ἵν. σὲ. 

5 ὈΡΟΕΚΙ, βυρροτῖ ο ἐσωθεν ; Ὀεϊῖετ οἐσω ἡμων 8 δ ΒΟΌ ΟΡ. 

5 Ὁ ἜΘ, τδε 1,Δεῖπ8 ἀπά Ῥεβῃίτῖο πᾶνε προσκαιρον και ἐλαφρον. 

4 ΒΟ3 δπὰ τῆς Ρεβῃϊῖο οπιῖε μων. 

δ ΟἾΚ, τῆε Βοδπαϊτὶς απὰ Ἡδζοΐεδη οζηῖϊ εἰς υπερβολην. 

5 Ὁ 56, ἁ, ε, καὶ ἴᾶνε σκοπουντες (Δ1π Δηδοοϊου Ποη) ἴος σκοπουντων ἡμῶν. 

1, κ, τ εἶνε προσκαιρα ἐστιν. 

ἰϊ. 6), τὴς. ἀῦονε ἰβ ἔπε τεπάεσίηρ οὗ τῆς 
ΕΝ. Τῇε ΑΝ. “τῆδὶ τῇς δϑυπάδπι 
ἕτᾶςε πιρῃς τπσγουρῇ ἴῃς τΠπαηκβρίνίπρ οὗ 
ΤΑΔΩΥ τεἀουπά ἴο ἴπε ρίοτν οὗ αοά οδη 
Βαγάϊν δε ροβϑιδὶε, ἀπά {πε ροβίτίοπ οὗ 
πλεονάσασα ἴῃ πε βεπίεπος 8εεπὶβ ἴὸ 
τααυίγα τπδὶ [6 ννοσάβ 6 σοπηξοϊεὰ 85 
ἴῃ ΕΝ. Ἐὸον τῆς ἰταπβίεῖνε βἰρπίβοαπος 
οἵ περισσεύω 8εε τεῆ!. 

γν. 16-:8. ΗΕ 15 ΒυβτΑῖΝΕῦ ΒΥ αὶ 
ατοκιοῦβ ΗΟΡΕ. --νες. 16. διὸ οὐκ 
ἐγκακοῦμεν κιτ.λ.: τολεγέξοτε, 5... Ὀεοαι86 
οὗ τὰε τπουφδϊ ἰπ νοσ. 14, σέ γαΐπέ ποὲ 
(τερεδιεὰ ἔγοπῃ νεσ. 1); δινιέ εὐεμ ἑἐδομρὰ 
Ομ ομέιναγά πιαπ ἐς ἀεοαγίηρ, γε ΟἿ 
ἑπτοαγά πιαη ἐς δεὶπρ γεμδισεά ὧαγ ὃν ἀαγ. 
ὙΠδῖ ἴ8, ενεη τδουρῇ (ποῖς εἰ καί νἱτἢ 
ἴδε ᾿πάϊςαιϊνε 48 ἱπθγοδυςΐπρ ποῖ ἃ πιεσα 
φοπείηρεπου, δυῖ ἃ πιαῖῖεὶ οὗ ἔδλοϊ ; βες 
τε. νας. 3) (ἢς “εδγίῃθη νβββε]᾽ (νεσ. 7) 
οὗ τιν Ὀοάν ἰ8 βιδ͵θοϊ ἴο ἃ ςοπιίπυδὶ 
γέκρωσις (νει. 10) ἀηὰ ἄξοαγ, γεῖ ΤΥ 
ἔστι 8617 18 ἀδῖγ γεηειννθὰ ὃν Ὀἰνίηε στᾶςς; 
ἰς ἰ8 ἱπ ἢορε οὗ ἴπε σοπβυτηπηδιίοη οὗὨ [8 
“ἐσέπαννα] " τῆδὲ 1 ἕδη ποῖ (οὐ 188. χὶ. 
30). ΤΕ οοπίγαϑε δείννδεη ὁ ἕξω ἡμῶν 
ἄνθρωπος ἀπὰ ὁ ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπος [458 
νεῦρα] ρᾶγα! εἶβ ᾿ἴπ Ἐπὶ. νἱϊ. 22, ἘΡΉ. ἱν. 
22, 23, ΟΟΪ. 11}. ο (οἷ. αἰ8δο τσ Ῥεῖ. 1]. 4), 
δι τηεν ἃγε ποῖ φυϊῖς δρροβίϊς, 88 ἰπ ἴποβα 
588 665 ἔπε ἱπουρῆϊ ἴδ οἵ ἴπε ἀϊεγεποα 
ὄνεθη ἴδε ἴοννες δηὰ Πίρμεσ πδίυγα, τπὰ 

“. θεβῃ " δηὰ τῇς “"βρίγιῖ,᾽" ψνῃεσεαβ δῖα 
πε ἄεοδὺ οὗ ἴ8ε Ῥοάϊ) ν ογραηίβπι ἰ8. βεῖ 
ονεσ δραϊπβῖ ἴπε στον τῇ ἱπ στδοα οὗ ἴπ6 
τηᾶπ νὰ ; φ΄. ἘΠ Ἐκργοββιο οἵ ΡΪΔῖο, 
ὁ ἐντὸς ὡπος (Κεῤκ«δί., ἰχ., Ρ. 589). 
Τῆς ρῆγαβε ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ ἰ5 4 Ηεὗτᾶ- 

ἴδηι; ἰξ 8 ποῖ ἰουπά ἰη 18 Ἔἐχδοὶ ἔογῃ ἴῃ 
της ΤΧΧ, δας τὲ πῖρῃι εἰ] ὃς ἃ τεπάες- 

ἱπρ οἵ ὨΛἪ ὨΝῪ (ῳ. ἀεη. χχχίχ. το, 
Ῥᾳ. ᾿χνὶϊϊ. το, Εβίμεσς {]. 4). 

ΨΝεςσ. 17. παραντίκα κ-τ.λ.: 
)ῶν οἷν ῥγεβεμέ ἱἰρλΐ διεγάεη οὗ αϑ[ἑειϊοκ 
τοογ ἀεί ομέ 07 μα πιοῦὲ πᾶ θριογὲ ἐχοδεά- 
ἑπρὶν απ εἰεγπαὶ πεαὺν δωεγάεη οὗ ρίονγ ; 
ς7.ν ἴον τιλε Ἐπουρῆι (εἐνεῖ Δ1}1 οἵ οοπβοΐα- 
τίοπ ἴο {8ε ττουδ]εὰ Πεδγί), Ρ8. χχχ. 5, 
184. ᾿ἵν. 7, Μαῖϊ. ν. τσ, Ηδῦ. χίϊ. ΦτὋὰσ 
Ρεῖ. ἱ. 6, ν. το, ἀπά εβρεςίδ!γ ἔοπι. νἱϊ!, 
18. παραντίκα ἄοεβ ποῖ τεῖε (45 ἴπε 
ΑΟΝ. δπὰ ΕΝ. νουϊὰ βυξβεδ) το ἴδε Ὀτγίο 
ἀυταιίοη οὗἩ ἐεπιρογαὶ δῆιςείοη, θας οπῪ 
ἴο [8 δεΐπρ ργεβεπὶ ἢ 8 ποῖσ, ἃ8 8εῖ 
ονες ἀραίπβε ἐπε ἡμέμγε ρίογυ (βες τε). 
τὸ ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως οὔδει. ἃ ροοὰ 
ἰῃβίδποε οὗ “πε πιοβὲ οἰδϑβίςαὶ ἰάϊοπι 'π 
{πε ἰδηρυαρε οὗ ἴδε Ν.Τ." (Β|2455)--- 
εβρεςῖδ!ν τεᾳφυεπε ἰπ 81. Ραυ]---οοογά- 
ἱπξ ἴο Ὡς ἢ ἃ πευῖες βίηρυϊαγ δά)εςεῖνε 
ἰδ υϑοὰ 48 ἰζ 1 ναῖε δὴ δυβίσαος πουῃ; 
ο΄. εδδρ. νἱϊ!. 8, Εοπι. νἱϊῖ. 3,1 Οὐοτ. ἰ. 25, 
ῬΏ]]. τ. 8, εἴς., ἔοτ 4 [κε οοπβισμυοιϊίοη. 
καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν ἰ5 Δποῖπετ 

Ηεδγαίβπ (8εε ἰαβδὲ νεσβε)ὺ, ἽΝ ἽΜΏ 

Ξε “εχοεδάϊηρὶν "; [ἴ ςδπποῖ φυδ] ιν βάρος 
(848 τῆε ΑΝ. τδκεβ 11) ογ αἰώνιον, Ὀὰϊ πησϑὲ 
ξο νὴ κατεργάζεται, 45 ἀρονε (ε΄. Οἱ. 
1. 13). διαπίεν Ροΐϊπῖβ οὐυἱ τῃδὲ εἐἣς ςοἹ]- 
Ἰοσαιίοη βάρος δόξης πιᾶγ ὃς Ββυρρεδίεὰ 

ὃγ τῆε ἕδος τμαῖτθε Ηεῦτενν 3 τιεδῃβ 

ῬοίὮ “το δε ἤεᾶνυ ̓̓  (αεη. χνίϊ. 20, ]οὉ 
νὶ. 3) δπὰ “το Ὀὲ ρἱογίουβ᾽" (]οὉ χίν. 



ΥΝ. 1--2. 

μενα αἰώνια. 
τοῦ "σκήνους “καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν “ ἀχειρο- 

2. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ "στενάζομεν, 
ε ἐπενδύσασθαι " ἐπιποθοῦντες " 

ς Μεῖι. χχίν. 2; τς χὶν. 58; Αςίδ νἱ. 14; Ο“]. ἰΐ. 18, εἰς. 
« Εοπι. νἱϊΐ. 23. 

Β Εοπι. ἰ. 1 ; ςΒδρ. ἰχ. 14; ῬΏ]]. ἱ. 8, ἰΐ. 26; τ Τοδα. 1ϊϊ. 6; 2 Τίτα. ἱ. 4. 

ποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

τὸ "οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
Οὐΐγ; ΔΝ ἰδά. ἐχ. 15 ΟὨΪγ. 
8; ὁοἱ. ἐϊ. τι σαί: τ". Αςῖς χνἱ!. 24. 
Ἶοξα χχί. 7. ᾿ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῪΣ Β ός 

Ψ. τ. οἴδαμεν γὰρ, ὅτι ἐὰν ἡ " ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία " 198 Ηἱ, 
12; τος. 
χν. 40; 
Ῥαΐ. ἡ, 
10, ἐϊϊ, το; 
148. ἰἰϊ. 15 

{πὰς 6 οηϊἷγ. Ε δες. 4 οὐἱν; τ. 

1 ΕΟ, ἀ, ε, ἔ, ᾳὶ πᾶνε στι οικοδομην. 

21; οὖ ἰδὲ ατηδίρυϊν ἰπ τπε [,Διϊπ 
ετγανϊέας. 

γες. :8. μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ 
μενα κιτιλ.: τολέϊδ τοῦ ἰοοὶ ποὲ αἱ 

ἐλκε ἐλμέπρς τυλίοκ ἀγέ Ξεέη (7. ςὮΔΡ. ν. 7)» 
δμὲ αἱ ἥς ἐκὶηρε τολέολ αγὸ ποΐ Ξέέη : 70Ὺ 
ἐλε ἐδμέπρς τολίοῖλ ἀγε 5Ξέεμ αγε ἱεπιῤογαὶ, 
ὅς...) ἴοτ ἴῃς πιοπιεηῖ, διέ ἐπε ἐκίηρς τσλίοκ 
ἄγε πο Ξἐέη αγέ εἰεγμαὶ, 5... ἴοτ τῇς. ᾶρεδ; 
τ΄. Ἐοπι. νἱϊ. 24, Ηεδ. χὶ. τ. ὙΜΝεἰδβιείη 
αυοίεβ ἃ ξροά ῬΆΓΆ]1ΕἸ ἴο τ{π|5 βρίεπάϊά 
βεπίεποες ἴτοτῃ ϑεπεςδ (ΕΡ. 50): “.β8ῖ8 
ἱπιαρίπαγὶα βυηῖ, εἰ δὰ τεΠΊρΡυ8 δἰἰφυδπὶ 
Ἑλοίετη ἔεσυπι. ΝΙΠ1] Πογυπὶ βιδὈϊ]Ὲ πες 
βοϊ!ϊἄυπιὶ εϑὶ. .. πηϊαπιιβ ἀηἰπιὰπη δὰ 
8, 426 δείεσῃδ βυηῖ.᾽" 

Οβάρτξεε Κκ.--ῆνν. 1:-5. ΗΙ8 ἘΧΡΕΟΤα- 
ΤΙΟΝ ΟΡ Αα ΟΨΟΕΒΙΡΙΕΡ ΒΟΌῪ ἨΕΒΕΑΕΤΕΕΒ; 
ΑΝῸ ΗΙΒ ὈΕΒΙΒΕ ΤῸ ΒύΌκνινΕ ὕντιῖ, ΤῊΗΒ 
ΘΈΘΟΝΡ Αὔνὲντ. -  εσ. 1. οἱ 
κιτολ.: οὼῪ (Ἰπ εχρ᾽δηδιίοη οἵ ἱν. 1:7) τὲ 
ἀποιν, 5.., ΜῈ ΟἸ γί βιίδπβ (οὐ. οπι. νἱϊ. 14» 
1 Οος. νἱϊϊ, χα), ἐλαΐ ἡ οἷν εαγέλιν (ἐπίγειος 
85 ςοπίγδβίεά νὴ} ἐπουράνιος ; 5866 τε.) 
ἑαδενπαείε-πομδε δὲ αἰδεοίυεά, εἴς. Ὅε- 
δρίϊε τῆε ἕδοϊ παῖ ἢς ννὰβ Πίτηβεϊζ ἃ 
σκηνοποιός (Αςδ χνίϊ!. 3} 1818. 5 ἴδε 
ΟΩΪΥ ρίδοε ψῆεγε ϑῖ. Ῥαὺϊ δαυρίουβ ΔἢΥ 
οἵ {πε τεγπβ σοτγεϊαῖίνε ἴοὸ σκηνή. [ἐ 18 
παῖυγδὶ ἴο (πίηκ οὗ τῆς τετηρογαγν Ἵμαγδο- 
ἴες οὗ {δε σκῆναι υδεᾶὰ ὉνΥ τε ΟΠοβεπ 
Ῥεορῖς ἴπ ἴδε ἀεβεσγὶ υνδηάεσίηρβ, δη ἰάδα 
ΦΙ ΠΟ 18 ῬΡσΟ Δ ΟΪΥ ῥγεβεπὶ ἴῃ 2 Ῥεῖ. ἱ. 14, 
ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μον ; δυῖ {πε 
υ8ὲ οὗ σκῆνος 48 ἃ ἀερτεοίδίογυ ἴεσπὶ ἔοσ 
δε “οάΠγ ἔταπης" (ΕΝ. πιρ.) ἰ8. οσ- 
τονοὰ, 5 Εἰεἰά μᾶβ βῆονῃ, ἰτοσὰ τῇς 
Ῥγιπαρογεᾶπ Ῥῃι]οβορῆν. [ὁ ἰ8 ἴπε 
“4 (6 πεπηοηῖΐ δοιι56,᾽" τῇς ““ φαγί εη να 886] 
(ϑεε ἱν. 7), ἀπὰ ἰ8 οα]Ἱεὰ ἴῃ νΥ βά. ἰχ. 15, 
τὸ γεῶδες σκῆνος. καταλύειν (βες τεῆ΄.) 
δ οὐϊεπ υβϑεά οὗ ἴῃε ““ ἀεβιγυοτίοη ᾿ οὗ ἃ 
Βουβε; δπά {πε δρρ!!ςδίίοη οὗ ἴτε ννογὰ 
“ ἀἸββοίυκτίοη " ἴος ἀεδίῃ 18 ὑσοῦδοὶΥ 
ἀετίνεά ἔγοτῃ τῃϊ8 ραββαρε.---οἱκ ἣν ἐκ 
Θεοῦ κιτ.λ.: τοό παῦε (ἰ.ε., αἱ ἴε νεῦγῪ 
τηοτηθηϊ οὗ ῬοάΠγ ἀϊββοϊυτίομ, νμεπ πε 
Ἐεβυγτεσείοι ἰδκαβ ρῥίαςε, δοσογάϊηρ ἴὸ 
δε Αροβεῖςβ ᾿πουρῆι πεῖς ; 8εε ΟΠ δεὶςβ᾽ 
Ἐξελαίοίορν, ῬΡ. 305, 400) α διέίάϊηρ 

ΝΟΙ, {Π. 

ον σοά, 5... ποῖ Ὀ.11ι πρ ὉῪ ἐπα παῖυγαὶ 
Ῥτζοςςββεβ οὗ ρτοντῃ θα {πε ἀϊγεοὶ σιῆ οὗ 
(οά, α λομξε ποὲ νιαάς ιυἱέλ κακάς (118 
θείηρ δάάδεὰ το επιρῃδβίβε 118 “ βυρεῖ- 
παῖυγα ᾿" Τπαγαοῖεσ; ἴπε σκῆνος οὗ τῇς 
παῖυγαὶ θοάγ ἰ8 αἰϑο, οὗ σουζβε, ἀχει͵ 
ποίητον, Δηά 50 ἴπε ἰάεα 8 ποΐ 85 δΕῪ 
πῃ ρίαςε 48 δὶ ΗἜςρ. ἴχ. 11, 24, δῖ ἰξ ἰ8 
βυρφεκιεὰ ὃγ τῇς νοτά οἰκία. [{ ἰ8 δὲ 
Ῥοββίδίες (δαὶ ἢἰβ οὐῇ ἰταὰς οἵ ἴθηῖ- 
ταλκίηρ τῆν πᾶνε Ὀεεπ ἰη ΠἷΒ πιϊπὰ δὲ (Π 6 
τλοπιθηῖ), εἰεγπαὶ, ἐπ ἐδλε δεαυέης. ΟΥ. 
1μυκε χνὶ. 9, αἰωνίους σκηνάς; 45 δε δδ8 
Ἶαβιὲ βαϊά (ἰν. 18) τὰ μὴ βλεπόμενα αἰωνία. 
ιν} θῈ ορϑεγνεὰ ὑπαὶ ἤεγε αἰωνίος ἰ5 
υδεὰ νΧἢ {πὰ Βρεοῖδὶ ἱηϊεπιίοη οὗ ἐπὴρῇδ- 
δβἰβίπς ἴἰῇῆς ῥεγνιαμεπέ Ἵῃμδγδςίοσ οὗ τῆς 
Βεάνεηὶν ἤουβε, ἱπ οοηίταϑὲ ψἱ ἢ πὰ 
δεῖν ουδὲ ψνὨῖοἢ 18 ἀϊββοϊνεά; ἴξ 18 
τπετγείοσε ποῖ δοουγδία ἴο 8 (48 18 βοπιε- 
εἰπιεβ 8814) τμδὶ αἰωνίος πεῦέγ σοηποῖεβ 
Ἰεησῖδ οὗ τἰπις, δἰ ΠουρὮ ἰς 15 σὰς τηδὲ ἴπ 
81. ]ομπ ἴὰ ἰβ ἃ “ ᾳυδϊατνε"" ταῖῃεσ 
τῆδη 4 “"φυδηκίταϊτίνε ᾿᾿ ἴεγπι. 

νγν. 2, 3 δπὰ νεῖ. 4 ἔοσπιὶ ἔνὸ ραγαδ]]εὶ 
βεηίεποαβ, ὈοΙἢ ἱπισοδυοςἃ ὉΥ καὶ γάρ, 
οὔ ψῆϊοἢ εἰσ πᾶν Ὀς υβεὰά ἴο εἰυοϊάαῖα 
ἴδε οἴδεσ. Βοῖὰ δτίηρ ουἱ ἴπε Αροβεϊςε᾿ 5 
Βῃγι πη ἔἴτοπη ἀεβδίῆ, ἐ.4., ἴῃ6 δοῖ οὗ 
ἁγίηρ, ἀπά ἢἰ8 μα! -εχργεββεά δηχίειν πὶ 
Πε πῖᾶν βυγνῖνε ὑπιϊ ἴῃς δῪ οὗ ΟὨτίδε 
(ο. τ ΤΙπεββ. ἱν. 1.5). 
γε. 2. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ κιτ.λ.: 7ὸγ 

ἑπάρεά ἐπ ἐλπὶς, 5... ἴπ' τῇ 8 ταθεγπαςὶε (οὐ 
νεσ. 3), σε σγοαῆι, 5... Ὀείπρ' ᾿ννεϊρῃεά ἄονσι 
ὃὉγ δε Ῥοάγ, ἰοηρίηρ ἰο δὲ εἰοέμεά πῤοπ, 
ἦνε., ἴο πᾶνε ἔπε πεᾶνεπηὶν Ὀοάγν ρυΐ οπ 
ἰπ δάάϊτίοη, {κὸ ἂπ οὐΐας ψαγπιεπὶ ονεῖ 
ουζ πιοτίδὶ ἤσβῃ, εὐὐέλ ον λαδίἑαἰίοκ 
τολίος ἐς τον ἀεαύυτη, 5... ΜΜ ὨϊΟὮ 18 σου σῆς 
τδεῆςε ὃν ἴδε Ιμοτὰ δὲ Ηἰβ Οοπιίπς (οἷ. 
1 ΤΏεΒβ8. ἵν. 16, εν. χχί. 2, ἀηὰ Αςεέησίον 
“ 1Ξαἰαὰλ (εἄ. ΟΠΑτΙε8), ἵν. 16, ἰχ. 17). 
ες νεῖ ἐπιποθεῖν αἰννδγβ ὄἼχργεβ8εβ ἰῇ 

81. Ῥδυΐ ἃ γελγηπὶηρ ἴοτ ποπιε; ἤεγε ἴἴ 
ἰ8 υϑεὰ οὗ ἴδε Πεδνθηϊυ Ποπηθ- ϑοκηςβ8 οὗ 
τῆς 84ἰηῖ8. 

ψες. 3. εἴ γε καὶ ἐνὶ ἐνοι κιτιλ.: 
ἐ το δε ἐλαί (εἴ γε -- εἰφωίάεηι; οὐ. ἘΡΆ. 
{{|.. 2», ἵν. 21, (ΟἹ. 1. 23) τος σλαὶΐ δε ζομκά 
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3: εἴ! γε καὶ ' ἐνδυσάμενοι 3 οὐ γυμνοὶ εὑρεϑησόμεθα. 4. καὶ γὰρ οἱ 

νυ. 

ἱ 

εἰεε τε ὄντες ἐν τῷ σκήνει ὁ στενάζομεν " βαρούμενοι,. ἐπειδὴ ὅ οὐ θέλομεν 

Ἡεθ. 
6 οηΐν. ᾳ Νν. 8, ο οαἷγ; «7. νἱϊϊ. το. τ ΟΒβρ. χίϊ. 2, 3; Ηοῦ. χἰϊὶ. 5. 

ΤΜΟΚΕΡ βυρροτὶ εἰ γε; ΒΏΕΘ 17 πᾶνε εἰπερ. 

3 Ὁ", ἅ, ε, αὶ βᾶνε ἐκδνσαμενοι; (αὶ ἐκλυσαμενοι. 

3 ΠΕΟ, ἀ, ς, ἔ, α, ἴπε ϑγτίας ἀπά Βοδαίϊσίς νββ. γίνε σκήνει τοντῳ. 

4 Ὁ "6 Βᾶνε βαρυνομενοι. 

δ φπειδη ἰΒ ἰουπά ἰπ 8 ἴενν ουγϑῖνεβ ΟὨΪΥ ; ἔπε ὑποία]β ρίνε εΦ᾽ φ. 

4 6, αὶ ἀπά πε Βομαίγιίς ανε θνητὸν τοντο. 

1 ΕΟ, ἁ, ε, ἔ, ξ, πὶ κατεργαζομενος. δ᾽" [48 ο Θεος. 

9 ΜΜΟΌΡΟΕΚΙ, δηά τε ΗἩδγοίεδη ἰηβεγὶ καὶ Ὀείοσε δονς; τς δεῖίες αὐτποείείες 
οτηῖι ἱξ. 

10 "6 Βᾶνε επιδημονντες. 

αἴ:ο εἰοίκεά, “ε., «ἢ τῃς Πεανεηΐν Βοὰν 
(ποῖςε ἐνδνσ.», ποῖ ἐπενδυσ., ΜὨΙΓἢ νου ϊά 
ΟΠΪΥ ὈῈ Δρρσοργίδαῖε οὗ ἴς Ὀοάγ ἴο δὲ 
“. βυρετίηδυεὰ ᾽ ἰπ τΠε οα5ς οὗ οης βυγνῖν- 
πε ἴο τδε ϑεοοπὰ Αἀνεπῇ), "οὐ παζεά, 5ε., 
ἀϊδεπιδοάϊεά 8ριγῖβ δὲ τῇς δγν οὗ Ηἰβ 
Αρρεαγίηρ, ἃ οοπάϊείοη ἔγοπι {πε ᾿πουρῆι 
οὗ ΗΟ ἢδ βῃτίηκβ, γυμνός ΜᾺ8 (ΟΠ,- 
ΤΏΟΠΙΥ υδεὰ πη {Π|8 8Β6η86 1π ασθεκ Ρἢ11ο- 
ΒΟΡὮΏΥ; ΑἸ οσγά αυοίεβ Ρίδῖο, σγαΐγὶ., Ρ. 

τος (8εε 

ξανγνιεμὲ ἰ5 αυἷἰϊε ἱπ 51. Ῥδυ}8 πιδηπεζ. 
ϑίδηϊευ βπάβ ἴμε ἐχρίδηδιίίοη οὗ δοιἢ “ ἴῃ 
δε ἱπιᾶσε νυν ἰςἢ οι τοπὶ Πἰβ οσουραιίοη 
δηὰ ἢἰβ δίγιῃρίαςε νγουἹὰ πδίυγα!!ν οοοὺγ 
ἴο ἴδε Αροβιῖϊε, τὰς ἴεπι οἵ ΟἰΠἸςίατ μαίγ- 
οἷοί, ψὮΙς ἢ τηὶρῆς δἰπχοβὲ ἐα δ} ϑυσρεδὲ 
{δε ἰάεα οὗ ἃ μαδιιδιίοπ δπὰ οὗ ἃ νεβίυτε " 
(.,. Ῥβ. εἰν. 2). Ὑὲ ἱπιῖῃ ἰδ τμδῖ πὸ 
βἰηρῖε τπηείδρῃοσ οου]ά ροβϑιδίν ςοῆνεὺν ἴὸ 
ἴδε πιϊπὰ ἃ ἴγιε ςοποερίίοη οὗ βεάνεῃ οσ 
οἵ τῆς ςοπάϊκτίοη οὗ ἴδε ὈΙεββεὰ. γε τῇδ 

Βρεᾶκ οἵ ἴδε ἤεᾶανεηΐν ποῖλε 88 ἃ ῥίαεε 
(οἰκητήριον), Ὀυϊ ννε πᾶνε το τεγηϊπά ουτ- 
Βεῖνεβ τπδὶ ἱξ 18 γδῖῃπεγ ἃ εέαέξ ἤεζε ὃχ- 
Ῥγεβϑεὰ ὃγ δε ἱπιᾶρε οἵ ἤεδνεηὶϊν νεβίυγε. 

ψεσ. 5. ὁ δὲ κατεργι κιτολ.: 
ποῖυ δε ἐμαὶ τοογκεὰ μ5 μῤ ὕοὸν ἐλὲς "εν 
ἐλίπρ', 5...) ἴηε σῆδηρε ἴτοπὶ πιογίδ! τυ ἴὸ 
"ξε, ἐς αοά (ο΄. ἵν. 6 ἀπά εβρεοίδ!!ν 1. 21 
ἴοσ ἴδε ἔοσσῃ οὗ ἴδε βεπίεης δ), τσὰὸ ραῦε 
ἐο μ5 ἐλέ σαγπεςέ οὕ ἐπε δῤίγι; οὗ. Ἐοπι. 
νὴ. τα. Τῆς “ ΗοἱΪγ ϑθ οὗ ῥσοπιῖβε " 
18. ““Δῃ δαγπεβῖ οὗ ουζ ἱππεγίϊδποε " (ΕΡΏ. 
ἷ. 14; 866 ᾶῦονε οἡ ἱ. 22). 

ϑόσαε {Ππεοϊορίδηβ, ς.5.ν Μαγίθηβαπ, ἴακε 
ἃ βοπιενῆδι ἀϊδεγεηϊ νῖενν οὗ νν. 1-5, ἀπὰ 
ἱπίεγργεῖ [Β :πὶ 45 ἱτηρ  γίηρ 81. Ρδυ}᾽ 5 εἰ Ἰεῦ 
ἷπ ἃ Ὀοάγ οἵ {δε ἱπίεγπιεάϊαϊε βῖαϊς ᾿ὲ- 
Ὄνεεη ἄθδῖ δπὰ ᾿υάρτηεηι, ἀϊβιίηςὶ δὲ 
οπος ἔτοπ ἴδε ““ φασίν ἰΔθεσγπδοῖςε᾽᾿ ἀπά 
δε “Βεδνεηὶ)ν ἤουδβε,᾽ ννῃϊς ἢ ἰατῖες ν}}] 
Ῥε ““βυρετίπάυεά᾽" δὶ τῆε ϑεοοπὰ Αάνεηι. 
Βυὶ (α) ἴπετε ἴβΒ πο Πίπε εἰβεννῃεσς ἴπ ἴῃς 
Ν.Τ. οὗ βυςῇ δη σὰ ἑμπέεγίνι Ὀοὰγ ; (δ) τς 
ἤρυβε" ΨΠΙΟΒ κννε μανε᾿ δὲ ἀβδίῃ 8 
ἀεβογίρεά ἰπ νεσ. σ᾿ ποῖ 88 ἰἜπιροσᾶσυ, δυὶ 
ἃ8 “εἴεγηδὶ ". ΤῊΪΒ ἴὲ 18 ννϊςἢ Ἐπ Ὁ] 68 
δὶπὶ ἴο ἕαςε ἀδδίῃ ὑἱἢ σουγᾶρε; δα 
ψου]ά Βῃσίκς τοῦ δὴν γυμνότης οἵ ἀϊ5- 
εἐπιδοάϊεά ςοπάϊτίου, δπά---8ὸ ἔδσ 85 ἰῃς 
“Βοάγ᾽" ἰΒ οοποεγτηςά--ἢς ἄοεβ ποΐ οοη- 
ταπιρίαῖε ΔπῪ ἔυσῖμεσς οἤδηρε δὲ ἴδε ΠΔῪ 
οὗ Ἰυάστηεπι. Ι{ ἰτ πιρῃς δὲ 8ο, ἢς 18 
ΤΕ ΓΘ ΠΥ δηχίουβ ἴὸ ᾿ἷνὲ ὑπ|]] πε 
Ῥατζουδβία, ἀπά τῃεη ἴο ὃς “ βυρετίπάυεά ᾿᾿; 
Ῥυῖ ἐνεη ἰ{ ἢς ἰβ ἴο ρᾷ88 Ἰῃσου ῇ {πε ψαῖς 
οὗἩ ἀεδίῃ ἢε ἰβ οοηΐεηί. 8ες ϑαδϊπιοηά 5 
Ἀν ςέαη Ποείν. οΥ Τνιριογίαϊδέγ, Ρ. 565 ΕΗ. 



3--ἰο. 

μοῦμεν 1 ἀπὸ τοῦ Κυρίου 3: 7. διὰ πίστεως γὰρ " περιπατοῦμεν, οὐ ὃ 

διὰ " εἴδους - 8. θαρροῦμεν ὁ δὲ, καὶ " εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι 
ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον.6 

9. Διὸ καὶ " φιλοτιμούμεθα, εἴτε᾽ ἐνδημοῦντες, εἴτε ἐκδημοῦντες, 
" εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 1ο. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς " φανερωθῆναι ᾿ 
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5 ΒοΗ. ἵν. ς. 
ἘΚ, ἱ, 62, 

ἰχ. 29; 
ἴκεῶν. 

Σ1 
ἄμε. νυ. 
42 ΟὨΪΥ; 

χοά. 
Χχὶίν. 17. 

δεῖ " ἔμπροσθεν τοῦ "βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα " κομίσηται ἕκαστος 16, ΚΝ 

τὰ ὃ διὰ" τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε κακόν.10 1ο; 
νυ οπῃ. χν. 20; : Τ8ε88. ἱν. 11 ΘΗΙΣ. 

χ Κεβ. 1. 14. 
8, ἰἰϊ χ; 4 Τ Βεδδ. ἰΐ, 12. 
το; ῬΒΠ ἰν. 18; ΟΟἹ. {1}, 20; ὙΜ ἐδά. ἐν, το, ἰχ. το. 
χχὶ. 36; Αοἰδ χν ϊὶ, 1γ; 1: Ὑπεβα. ἱ. 3, ἰΐ. το, 111. 9, 
οι. χἷν. το, εἰς. δερδ. νὶ. 8; (οἱ. 1. 25; 2 

1 ΏΕΘ6 Βᾶνς αποδημουμεν. 

ἄκος, νὴ, 33. 

ςΒδρ. χίΐ. 
ι 

Βε88. ἰϊ. 
" ον χἰϊ, τ, χίν. 18; ΕΡΒ. ν. 

Υ Μεαῖι. χ. 32, χχν. 32; 1.κ. 
Ζ Μεαῖι. χχνίϊ. το; Αςίς ἀνίιὶ, ἾΣ τΣν, 6; 

3 Ὁ "6, ἁ, ε, καὶ δηὰ {πε Βοδαϊτίς γίνε Θεον ἔος Κυριον. 

5 6, ἢ, αὶ ἴᾶνε και ον δια. . 

5 3." οπι. εκ. 

ἘΦ τ7 πᾶνε θαρρονντες. 

5 Ὁ" 17 πᾶνε θεὸν ίοσ Κυριον. 

ἸΎΠΕε Ῥεβῃϊτο δπὰ ἔ, αὶ ξῖνε τῇς ογάεσ εἰτε εκδ. εἰτε ενδ. 

8 Ὧ"6 Βᾶνε α δια τον σωματος ἐπραξεν. 

"ΎΤῇε 1,δτίπ νεβ. (ῤγοῤγέα εογῥογὶΞ) ἰεϑε ἣν ἴὸ ἃ νατίδπὶ ιδια ἴοτ δια. 
10 ΒΌΕΘΚΙΕΡ δᾶνε κακον; Ὁ 17 πᾶνε φανλον (ργορδδϊ 8δηῃ οείν Ἵοοτσζθοιίοη 

ἱπισοδυςεά ἔτοπι Εοπι. ἴχ. τα; ἰξ 8, πονψενεσ, δάοριεὰ ὃγ Τίβοῆ. ἀπά ΥΝ.Ἡ.). 

γν. 6-3. ΙΝ ΑΝΥῪ ΟΑΒ8Ε ΤῸ ΒΕ ΜΊΤΗ 
ΟἩΕΙΒΥ 18 ΒΕ51Τ.- ες. 6. ροῦντες 
οὖν κιτιλ. : δεὶπρ ἐλεγεΐογε, 5... οὐ ἀοςουης 
οὗ “τῆς εατγηαβὲ οὗ τῆς ϑριγίε" (νεσ. 5), 
αἰτσαγς, 5... ἰπ ΔΩΥ ἐνεηῖ, ν εῖμεσ ννὲ ἀϊε 
Ῥείοτε ἴδε Ὁδν οἵ ΟΒτγίβι οσ βυγνίνε ἴο βες 
ἰξ ἴῃ πε ἤεβῃ, οὐ φορά εομγαρε, απὰ ἀποτο- 
ἐηρ ἐλαΐ τολὲϊξί τοὸ αγε αὐ ἤονιε ἐπ ἐΐε 
δοάγ (βεε τεῦ.) τος αγε αὐΞξεπί ὕγονι ἐὰξ 
1,ογά, 4ς., ἔτοτα Οἢγίβε, οὺς ἔσυς Ποπις. 
Τῆς Ο.Τ. ρῆγαβε [Ππδῖ πηδῇ 18 ἃ 80) ΟΌΣΠΕΣ 
ΟΠ (παρεπίδημοφ) οα΄ ἴτε εαγίῃ (δ. 
χχχυ. 13; ο΄. Ηδδ. χί. 13) 18. νεγθ δ} 
οοπηραγαῦῖε ἢ 1ἢ18 ἐνδημοῦντες . . . 
ἐκδϑημοῦμεν ; ὃδυὲ τῆς ἰάεα ἤετε ἰ8 γίδες 
τθδὲ οὔ {πε δοάν 85 ἴδε ἱεπιρογασυ Πδδὶ- 
τδιίοη οἵ ἴῃς πιδπ᾿ 8 53ε}{ (ω}. νεγ. 1). Μὲ 
ἅτε οἰτΖεπ5 οἵ εαζίῃ, θυῖϊ οὖσ ἔγις πολί- 
τι ᾽8 ἐν οὐρανοῖς (ΡὮ]]. 111. 20). 

ἐσ. 7. διὰ πίστεως γὰρ κιτιλ.: ,ογ 
τοῦ τοαὶὰ ὃν γαῤίᾳ ((7. Ἰομη χχ. 29, δπὰ 
οἤδρ. ἱν. ἐδ ἦ.ε., ἰῃ ἃ βῖδιε οἵ (Δ (8ες 
ποῖε οὐ ψ ἢ τῆς σεη. οὗ αἰϊεπάδης 
οἰγουτπηβίδηοεβ ἰϊ. 4), ποέ ὃν ἀῤῥεαγαπεθ 
(εἶδος, 46. τε τεῖϊ, βῆονν, τασδὶ ὃς ἴῃυβ 
ἐγαπϑίδιε -- φμοά αφῤῥολέμν ; Ὀὰῖ πενογῖπε- 
1ε58 ἔπε τεπάεσίηρ οἵ ΑΝ. δπὰ ἘΝ. “ποῖ 
ὈῪ δἰρῆι," τπουρῇ νεγῦδ!ν ἱπεχαᾶςῖ, οοη- 
νεΥ8 ἴπε βεπβε. Οὐ Ηοῦ. χί. 1, ν 
δὲ πίστις . . . πραγμάτων ἔλεγχος οὐ 
βλεποι , ἃπὰ τ (οζσ. χίϊ. σ2). Τα 
νεῖδῈ 18 ραγεης μεῖς αὶ δηᾶ ἐχρίπδίογυ οὗ 
πε βεηβε 'ἰπ ψνῃΐίο ἢ νγὲ ὅγε “ δῦβεηϊ τοπὶ 
τῆς οτὰ", 

γες. 8. θαρροῦμεν δὲ κιτιλ.: καν (πε 
δέ ἰ5 τεδυτηρῖίνε οὗὁἩ ἔδε τπουρῆϊ ἴῃ νετ. 
6, ΨΏϊΟἢ ἢ48 θεαπ ἱπιειταρίςα ΌΥ νεῖ. 7, 
τ86 στατηχηδεῖςαὶ βιγυσίασε ἱπνοίνίηρ δ 
ΔηΔΟΟΙ Βοπ), τος αγε οὗ ροοά εξομγαρε 
((τ 118 86 ἀδπιαηάεά ἐνεη οὗ ἴδε πιοβὲ 

{ἘΠ ΓῺ] Ὁγ πε ῥτοβρεοὲ οὔ ἀφδιῃ) σμά ἂγε 
το! }-ῥίἰφαςεά (8ϑεε τεῖῖ. ἴος οαβϑεὲβ ψῃεγε 
εὐδοκεῖν ἰ8Β υβεά οὗ πιεη, ποῖ οἵ ἀοὰ) 
γαΐμον ἰο δε ατόαν ὕγονι ἐδ ἄονιὸ οὗ ἐλε 
δοάν απά ἰο δὲ αὐ λονιε τοίἐὰλ ἐλό 1 ογά 
ο7. Ἰομπ 1, τ ἴον βυοῆ ἃ υ86ὲ οὗ πρό). 
νδη ἱ νὰ τηυδβῖ ἀϊς Ῥείογε ἰἢς ϑεοοηά 

Αἄνεπι, ψε ψουὰ δυ, ννγὲ ἃζα ςοηίεηϊ, 
ἴον τὴῖβ δῦβεπος ἔσοπι ἴδε Ὀοάν ν"}} δῈὲ 
ξέεπεηεε ΜῈ ΟἸγῖδι (οὐ Γυκε χχί!. 43, 

11. 1... 21-23), ἱβόσρα τε φίογυ οὗ τδδὶ 
Ῥταβεῆςς 8Π4}} ποὶ δ ΠΥ πηδηϊξεβιεὰ 
τη1}} τὰῈ Ὁδν οὗ ἴπ6 Ῥασζουβίδ. 

γν. 9, το. ΝΝῈ Μυβτ ΚΕΜΕΈΜΒΕΕ ΤΗΣ 
ἸΟΡΟΜΕΝῚ Τὸ ΟΟΜΕ.---Ν ες. 9. διὸ καὶ 
φιλ. ύμεθα κιτιλ.: τσλεγεοίογε αἶξο τοῦ 
νιαΐε ἐΐ ομν ανιδὲῥέΐοπ (βεε τε), τολεέλεν 
αὲ κοηις ΟΥ̓ αἴσαν ὕγονι ἄονις, ξε., νὨεῖ μοῦ 
δῖ Ηἰ58 σοπχίηρ Ηδς ἤπάβ 8 “ἴπ τῆς Ροὰάγ" 
οἵ “ουὔξ οὗ ἴπε Ὀοάγ,᾽" ἐο δὲ τοεῖϊ ῥίεαςιηρ 
ἰο Ηΐπι; ο΄. οπι. χὶν. 8, ῬΏΙ]. 1. 20, τ᾿ 
ΤΠεβ8. ν. το. 

γεσ. το. τοὺς γὰρ πάντας κιτιλ.: 0 γ 
(εχ ἰπαιοίν οὗ ἴδε γεᾶβοη οὗ ους ἀεβίγε 
ἴο “γε 1- Ρ]ελβίηρ "ἢ το Ηἰπι) τος αἰἱϊ 
(τοὺς πάντας ἰβ επηρῃαῖίς, ποῖ οηἷν Ραυΐ 
ΨΠηῸ δῶβ Ὀεεη βρελκίηρ οἵ Ἀἰπιβαὶῖ 5 
ἡμεῖς, δυϊ “411 οὗὨἨ υ8᾽ φνίεκ 85 ννε}} 48 
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ῬΑεΙΣΊΣ 5.) 11. εἰδότες οὖν τὸν " φόβον τοῦ " Κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ 

ἄχχν. 5; δὲ πεφανερώμεθα: ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς “ συνειδήσεσιν ὑμῶν 
πεφανερῶσθαι. 

ἁ ΚΕ. {1}. τ. 

12. οὐ γὰρ ' πάλιν “ ἑαυτοὺς “ συνιστάνομεν ὑμῖν, 
᾽ Φ “4 »" 

ς ἘΞ ἱ, τᾶ. ἀλλὰ “ ἀφορμὴν διδόντες ἡμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε 

ε Εοπ;. νἱΐ, 8, τ; οδδρ. χί. σὲ; ΟἿΑ]. νυ. 13; 1 Τίῃ, ν. 14 ΟὐΪυ ; Ῥσγον. ἰχ. 9; 3 Μαος, ἱἰΐ, 4. 

1 ὉΕΟΕΚΙ, βυρροτῖ γαρ ; οπι. 811 νββ. ἀπά  ΒΟΡ Ὁ. 

3 Β"͵, ἀ, ε βυρροτῖ διδοντες ἡμῖν; δείίετ υμιν νἹῈἢ 411 οἵας δυϊμογίεἰςβ. 

ΣΊΝΒ 17 Βᾶνα (ντοη ]γ) υμῶν ; μων 41] οἴει δυϊβοτί 68. 

ἀεαᾶ) νεμδὲ δὲ νιαάε νπιαμὶεσί. ΤῊς ΑΟΝ. 
Ρρεδτ ΨΟΔΚΟΩΒ ἴπ6 ἔοσςς οὔ ἴῃε 
ψοτζὰ ; τῆς Ὧδν οἵ Ἰυάρτηεπι ἰδ ἴο ὃς ἃ 
ἄδγ ἤδη πιεπ᾿β σμδγαςίεῦβ 8841] Ὀς τηδάς 
Ρδΐεπι ἴο ἴδε ννου]ᾶ, δηὰ ἰο τπεπηβεῖνεβ, 
5 ἴμεν ᾶνε δἰννδυβ ὕεεὴ ἰο ἀοά; οἵ. 
Μαδικ ἵν. 22, ἠρτςς ἐς 16, ἐν: ΙΟ, 1 βέν: 
ἶν. 5, εν. χχ. 12.--Ὄμπ ἐν τοῦ βήμ. 
κιτλ.: δεΐογε ἐλε ΠΑ ρώπες ἐμὰς οΓ 
Ολγὶσέ. Ιπῃ ἴδε Ν.Τ. (βεε τε.) βῆμα 15 
Αἰνναγβ υδεὰ (εχοερὶ ἱπ ἴπε αυοϊδιίοη 
ΑοἰΒ νἱϊ. 5) οὗ πε οἤῆς 4] βεδὶ οἵ ἃ Ἰυάρε, 
δἰ: πουρῇ ὑννῖος ἰη πε ΧΧ (Νεῆ. νι. 4, 
2 Μδος. χίϊ!. 26), 48 ρεπεγδιν ἱπ οἰδβϑὶςδὶ 
ατεεκ, ἰξ βίαπάβ ίοσ (ες ρυϊρῖς ἴσοπὶ ὨΙΟἢ 
ἃ ἴογπηδὶ βρεεςῇ ἰβ τηδάε.---ἶνα κομίσηται 
ἕκαστος κιτιλ.: ἐλαέ φταςῖ οΜ6 μιᾶν γέ- 
εεΐυε, ἰ.6., οδταῖπ τῆς 68 οἵ (βεε γεῆ,), 
ἐλε ἐπῖπρς ἄοπε ἐκγομρὰ ἐδλε νιεάϊενε οὗ 
ἐκε δοάγ (ς[. ῬΙαϊο᾽Β ρῆγαβε αἰσθήσεις αἱ 
διὰ τοῦ σώματος, οἰϊεὰ Ὁγν Μεγετ; ἴδετε 
8 ὯῸ πεεὰ (ὁ ἰάεπιίξν δια τοῦ σώματος 
στ ἐν τῷ σώματι οὗ νεῖ. 6 85 ἴδε ΑΟΝ. 
δηὰ ΕΑΝ. ἀο) αεεογάϊηρ' ἰο τυβαὶ ὅε ἀϊά, 
86., ἴῃ τπ|8 ργεβεπὶ 16 (ποῖα (δε δογίβι 
δηᾶ οὐ 1μὰΚε χίϊ. 47), τολείκεν ἐὲέ δὲ ροοά 
ΟΥ̓ δαά (7., ἴος 1Π18 σοπβίσ. οἵ εἴτε - . . 
εἴτε, ἘρΡῆ. νἱ. 8, ῬΗΠ. ἱ. 18). ϑίπηατ 
ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΠΒ ἃτε υδβεὰ οὗ ἃ διῖυτε Ἰυάρ- 
ταεπῖ, δί, 2.5., 8. ᾿χὶ. 13, Ργον. χχίν. 12, 
76γ. χνίϊ. το, χχχὶϊ, το (οὗ. [οὐ χχχίν. αἱ 2) 
ἰῃ ἴῃς Ο.Τ., δπὰ ἰπ τῆς Ν.Τ. δὲ Εοῃι. ἰἰ. 
6, χὶν. 12, 1 Ῥεῖ. ἱ. 17, ἰπ 411] οὗ νη ϊοῃ 
Ῥαββᾶρεβ ἴδε ρονεσ οἵ Ἰπάρτηεης ἰ8 48- 
οτίδεά ἴο τῆς Εἰεγπδὶ δίποσ. Βυῖ Ηε 
“δῖ ρίνεη 411} Ἰυάρτηεπι ὑπο ἴμε ὅοη " 
([οὁδη ν. 22), απὰ ἐδυβ Οἤσίβί ἰβ τερεδίεαά!ν 
ΒΡΟΚεη οὗ 48 ἴπε ἤμίυτε [υάρε οὗὨ πηεη, 
4.6.. Μαῖϊ. χνὶ. 27, Αςῖβ χνὶϊ. 31, δν. 1], 
23, ΧΧΙΪ, 12, ἀπά 68Ρ. Μαῖίϊ. χχν. 31-46. 
ΟΡ ΊαΚε χχὶ. 36, σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπον. Απά 80 (ἔἴοπι ἔπε 
Ῥτιεβεηῖΐῖ νεῖβε) ἴπε νατίαπὶ Χριστοῦ δ 48 
στερί ἰπῖο τῆς ρδγ8116] ραββαρε, ἔοηῃι. χίν. 
το, πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι 
τοῦ Θεοῦ. Α τείετεπος ἰὸ {πε ΟΤ. 
ῬΑΓγΆ 1168 πιά καβ ἴε το] γα ρἱαίη τῆδὲ 
τῆς δίδίεπιεπὶ τπαὶ πιοπ ν}1} δε Ἰυάρεὰ 

ἊςῳΎ 

δοοοσάϊπρ ἴο τπεὶγ νοσκβ 18 ἃ Ὀσοδά δπὰ 
ἕεπεσγδὶ οπε, δηὰ ἔπαὶ τὸ ἢπά ἃ ἀϊβησυ εν, 
8ἃ5 ἴῃς Βδίμειβ ἀϊάᾶ, 'ἴπ τὰ οῶβε οὗ ἴδε 
ἀεαῖὶῃ οὗἩ ἱπέδηϊβ (ννβεῖδε θαρείβεά οὕ 
ἀπρδριϊβαά), ννῆο ἅτε ἱποδρδῦϊε οἵ 53ε1- 
ςοηβοίουβ ἀπά νο]υπίδγν δοιίοπβ, ἰ8 φυϊῖς 
Ρεΐνεζβε. 

νν. 11-13. ἘΕΙΤΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΒ 51Ν- 
ΘΕΒΙΤῪ ΟΕ ΡΌΚΡΟΒΕ.---Ν ες. τ᾿. εἰδότες 
οὖν τὸν φόβον κιτιλ.: ἀποιοίηρ, ἐλεγε- 
γε, 5Ξε., Ὀεοδυβε οὗ ἴπε Ἴσοηνιοτίοη εχ- 
Ῥτζεββεά ἴῃ νεσ. το, ἐδε ἴκαν οὗ ἐπε 1, ογά, 
50.. 88. [υάρε (οΓ, ΗεὉ. χ. 31), τό ῥεγεμααε 
τιδη, 5... Οἵ ους βἰποογίυ, διέ τοῦ αῦε δδέη 
(αἰτεδάν) νιαάδε νιαμὶζεϑξέ ἐο Οοά, 48 νῈ 
5811 Ὀς δὲ τῆς λυ οὗ ̓ ΄υάρτηεπι (8εε νετ. 
το). Τοτερᾶσά πείθομεν (ς΄. Ας(8 χιϊ, 20, 
6]. ἱ. 10) 85 τείεττίηρ ἴοὸ ἃ “" ρεσϑυδάϊηρ " 
οὗ {δε τυῖῃ8β οὗ ΟὨ γι βεϊδηϊν 8 τὸ ἀεραγὶ 
ἔτοπιὶ {με οοπίεχι. Ηε ἴβ πον τγεϊυσηϊηρ 

,ἴο ἔπε φυσβείοη δὲ 11]. 1, ἀπά ες δδβ εχ- 
Ρἰαἰπεᾶ τῆς πηοῖίνεβ οὗ δβ πη! βίσυ δηὰᾶ 
πε οὈ]ραϊίοπβ ἰο βίποεσυ οὗ βρεεςῇ 
ΨΠΙΟἢ διπά πίπι. ΝΥε βῃουϊά εχρεςί (ἴῃ 
οἰαββίοαι ατεεκ) ἀνθρώπους μὲν πείθ. 
κιτιλ., Ὀυς τῆς οπϊββίοη οὗ μέν ἀοεβ ποῖ 
ἀεβίγου, ἱΠΌυ ΚΕ ἴε οὔδβουζτεβ, τῇς δπίϊ- 
τπεβὶβ. [τ νψουϊᾷ Ῥς ουκξ οὗ ρίδοε ἰο βρεακ 
οἵ ““ Ρεγβιιδάϊηρ ᾽᾿ αοὰ οἵ ους βἰποετίεν ; (ο 
Ηἰπι ψὰ ἃγὲ “ τηδάε τηδηϊξεβι " Βεῖ ΠΕΣ 
να ΜΠ οὐ πο.--ἐλπίζω δὲ κιτιλ.: ακά 
1 κοῤε (48 ΜῈ βᾶν, “1 ἴγυδι ") τὸς λανὲ 
δεόη πιαάέ τπαπέ τὶ αἰξο ἐπ γομν εοη- 
δοίδρζες ; 866 ἷν. 2 ἴοτ ἃ βί γι ἶασ ἀρ ρεδί. 

γεσ. 1:2. οὐ γὰρ πάλιν κιτιλ.: τὲ 
αγέ ποὲ ἀραὶ (Βεε 1ϊϊ. 1, ἀπά τπε ποῖς 
ἴδετε; με ἴδ κεβ Ἂρ [Πϊ18 ἵἴπεγηε δραίπ δέζεσ 
ἃ ἰἸοηξ ἀϊριεβείοιι ξορεανεμάδαν οπγϑεῖυες 
ἐο γοῖι, διε [τῖϊα ἴΠ 686 (ΠὶΠρ8] ας ἔν 
γομ οεφεαξίοπ ὁ ρίονγίηρ οπ ομν δελαϊ. 
Ὗνε πιυβδὲ υπδετβίδηά ἴῃ πε ἰδέϊες οἴδυβα 
ΒΟΠΊΣ ΒΌΓὮ ννογάὰβ 48 γράφομεν ταῦτα: 
ἔδεσε ἅσγε βί πιῖϊας σπαεοϊμέμα αἱ νἱϊ. 5, νἱ]]. 
18.---ἶνα ἔχητε πρὸς τοὺς κιτιλ.: ἐδαΐ γε 
μιὰν ἤαῦε ἱέ, 5...) δοτὴς καύχημα ΟΥ τηδῖζογ 
οὗ σἰογυίηρ, αραϊπϑέ ἐδοςς τοῖο ρίονν ἐπ 
ομέισαγά ἀῤῥεαγαποε αμά ποὲ ἐπ Μεαγέ, 
δ0.,), ἀραῖπβε ἢἰβ Ορροπεηΐβ δὶ Οοσίπιῃ. 
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πρὸς τοὺς ἐν ᾿ προσώπῳ καυχωμένους, καὶ οὐ ἐ καρδίᾳ. 13. εἴτεί (1 νος 
γὰρ "ἐξέστημεν, Θεῷ εἴτε "σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14. ἡ γὰρ ' ἀγάπη ἘΣΤῚ οἱ 

σι. 
τοῦ ' Χριστοῦ ὃ " συνέχει ἡμᾶς, 15. ' κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ“ εἷς ὑπὲρ Ε ετς ΟὩ]Υ 
πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον - 

Ῥαυϊ; 
καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέ- δ, ΜΙ. 

θανεν," ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν 5 Κι αῦ, 
᾿. 6. ἱ σαι. νἱ ΐ. 35; ΕΡΏ. ἰϊΐ. το. 
χν ϊὶ. 5. νἴ 1 Ο. Αςῖδ χν. το. 

: Τίς, 
ΚΡΡΒΙ! ἱ. 23 ΟἿΪν ἰῃ Ῥαυ; ἐγ. [Κ.. νἱ!ξ. 37, τι 40; Αςἴδ 

1 ΟΡΞΕΚΙΡ Βᾶνε ον (Ὁ "6 Πᾶνε ονκ); δεϊξεσ μη ἢ 8.8 17. 

3 ΟΡΞΕΚΓΕΡ μῖνε καρδιᾳ; Ῥεῖϊίες ἐν καρδ. ἢ 9 ΒΌ 6 17. 

ΣῸΡ 17 δπά ἴδε Ηδζοίεαπ πᾶνε Θεὸν ἴον Χριστον. 

43 .Ο"͵, [δηά τῆς Βοβαϊσις ἱπβεσὶ εἰ; οσῃ. δ" ΒΟΞΌΕΘΚΙΕ;, ἀἁ, ε, 5ὶ ἀπά ἐπε ϑγτίας 
νβ8. (1 τῆδυ πᾶνε ὕδεη ἀγορρεά (πσγου ἢ ἱπαάνετίεπος Ὀεΐοτα εἰ). 

5 6, ἢ, κα, εἴς. ξῖνε ἀπεθανεν Χριστος. 

ΎΤΠε ρῆγαβε προσώπῳ οὐ καρδίᾳ οὐουτδ 
Ἷ χ ὙΒεββ. ΠΑ ἴῃ τῃε βεῆβε οὗ πνεύματι 

σώματι (ο΄. τ Οοτ. ν. 3, ΟΟ]. ἰΐ. 5); 
δυῖϊ ἃ Ρεῖϊίεσ ρδγαὶεῖ ἴος ἴδε Το 
Ῥάββαρε βὶ ὅϑδζῃ. χνΐ. 7, εγε ϑδπιμεὶ 18 
το!ά τπαὶ ννὩ1]ε »ιαη Ιοοκβ εἰς πρόσωπον, 
Οοά Ἰοοκβ εἰς καρδίαν. 850 8:1. Ραυὶ 
δεῖ τεΐεσβ ἴο ἰδδοεῖβ ὑνῆο ἰᾶὺ βίσεββ ὁπ 
δε ουϊννατὰ δρρεάσγαποε δπὰ δε “"ἴδος"" 
(δεε τοῖς ἱ. χ1ὴ οὗ τπΐπρβ, βυς ἢ 88 ἃ τηδῃ᾿ 8 
ἐπι Βυίαβιῃβ δηὰ νἱβίοπϑ (χὶϊ. χ δηὰ νεζ. 
13)» οἵ ἢΐ8 εἰοαιεπος (ςΒΔΡ. χ. 10), ογ μὶβ 
Ἰεϊζεγβ οὗ Ἴςοτητηδηἀδιίοη (1. χ), οὐ μίβ 
7ενῖβῃ δἰγη (χὶ. 22), οὐ μἰ8 ρεγβοπδὶ ἰπ- 
τἰπιδον ἴῃ ἐπε βεβῃ ἢ} ΟἾγιβὲ (νεσ. 16) 
-ποτδῖμεσ τθδη οα ἴπε ἱπνναγὰ πιοῖῖνες δπὰ 
“Πφλγῖ" οὗὨἉ Ὠΐβ πιεββᾶρε. 

ψες. 13. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν κιτιλ.: 
7ογΥ τυμείκεγ (βεῈα οπ ἱ. 6 ίος Ἴοηβίγ.) 
τοόέ αγέὸέ δεςίαε ομγεεῖυες, ἐξέ ἰς μπίο 
Οοά; ον τοἰείκεγ τῦό γέ ΟΥ̓ 5οδεν 
"εἰνά, ἐξ ἐς μπίο γον (ποίς τς ἀἶκέ. σο»"- 
"ποά). Αἱ ἃ δῖε ρετίοὰ Ἐεδβίυβ ἰοἱὰ 
Ῥαὺϊ τπᾶὶ Βς ννᾶβ πιδά ἐβεῖο χχνὶΐ. 24), 
80 ἱπηρτεββεὰ ννὰβ ἢς ψἱτῆ τς Αροβεῖθ᾿ 8 
ἐπιδυβίλβηι ; δηὰ ἴξ ἰβ ὑγοδαῦὶς τῃαὶ τῆς 
δηιὶ- Ραυϊπα ραγῖν δὲ Οογίπι νεσε ποῖ 
δἷονν ἴο ροὶπὶ ἴο ἴπε “νἱβίοῃβ δηά τὰ - 
νεϊδιίοπβ οὗ ἴῃς [νοτὰ " νς ἢ 51. Ῥδυὶ 
οἰαϊπηεὰ ἴος Πίπιβεῖξ (ςΠδρ. χίϊ. 1:- 6), δπὰ 
ἴο ἴδε ἐλο γ ἢ νος ἢε βροῖκε 
“νι τοηρυεδ" (1 Οος. χίν. 18), 85 
Ῥιοοῖβ οἵ Πἰ8 πγαάπεββ. Α βἰπιίϊασ δοουβα- 
Τοη νν88 τηδάε δραϊπϑὲ ἢΐβ Μαβίες (Μαγκ 
11}. 21). Βυὲ 81. Ῥαὺϊ διὰβ τδεπὶ (νεζ. 
12) ἰἸοοῖκ ἃ [ππ||ὲ ἄδβερεσ, ἀπά ποῖ ᾿υάρε 
ὉΥῪ πιεγὲ ουϊινατὰ ὦ ἐποπίοπᾶ β0ς ἢ 85 
ἴῆεβε. Ηε τερεδιςαϊυ δβκβ {πεπὶ ἴὸ δεᾶσ 
ὙΠ 818. βεεγηΐηρ [ΟΟΙ Βἤπεββ (οπᾶρ. χὶ. 
1, 16, χ7, χὶῖ. 6, 11). [τ ἰΒ ροββϑίδ]ς τῃδί 
ἃ οβάᾶγξε οἵ ἃ Ἷοῃίσδσυ πδίυσε δδά δεεη 
4160 τηλάς ὉγῪ [ὶβ ορροπεηῖβ, ἀπά ἰδὲ 

Ὧἰβ τεραγὰ ἴοσ οἵπεγ τηεπ᾿ 5 ὑγοὐυάϊοεβ (1 
Οος. ἰχ. 20), ἀηᾶ τῇς “ογαδδίηθβ8᾽" υνὶ 
ΜΏΙΘὮ Πα οδυρῃς τῇς Οοτείπιμίδπβ “ ἰδ 
ξυϊςε" (ομᾶρ. χίϊ. 16), ννεσεὲ υτρεᾶ 5 
βανουτὶπρ πῖογα οἵ ννουϊ ἀν υνϊβϑάοπι 
οὔτε ρίεϊγ. Ηἰ8 δῆβννεσ ἴο Ὀοϊῇ οἤδγρεβ 
8 ςοπιαϊηεά ἰπ ἐπὶβ νεῖβε. [{ Πς [48 6χ- 
ςεεάεᾶ (πε Ὀουπάβ οἵ πιοδεταίίοη, ἱξ ἰ8 
ἴῃ ἰβ τιοοὐβ οὗ δἰξιιδες ἁἀενοῖίοη, ννῆδη 
δε ἰδ ρουσίπρ ουξ ἢ΄8 βοὺ]! (ο αοὰ ἀπά 
ποῖ ἴο τηδῃ; 17 ἢ δᾶβ εχεζοίβεά ἃ βοῦεσ 
Ρτυάξηςε ἱπ δβ ἀδαϊηρ8 νυ Πί8. οοη- 
νεγίβ, [ξ 15 411 ἔοσ τπεῖς βακεβ, δηὰ ποῖ ἔοσς 
8ε1 8} εηάβ. 

νν. 14-|6.0ὙΟϑὶἭ [τ 15. ΝΟΤ ΤῊΝ Κνον- 
ΨΕΌΘΕ ΟΡ ΟἩΕΙΒΤΊΝ ΗἸΒ ΒΑΚΤΗΓῪ ΓΕῈ, 
ΒΌΥ ΤΗῈ [ΚῸΝῈ ΨΉΙΟΗ ΟΗΕΙΒΤ ΗΑΒ ΡΟΚΒ 
Μὰαν ΤΗΑΤΥ 18 ΤῊΕ ΘΟΝΒΤΕΑΙΝΙΝΟ ΡΟΨΕΒ 
ΟΕ Ῥαυν᾿β ΡΚΕΆΟΗΙΝΟ.--- εσ. τ4. ἡ γὰρ 
ἀγάπη τοῦ Χρ. κιτιλ.: γον ἐπε Γουε οὗ 
ΟἈγίξέ οοπείγαϊπείπ τς, Ξ.., νἱπὶπη τῆς 
1ἰπιτῖβ διὰ ἄοννπ 'ἱπ νεσ. 13. Τῆς ννοτάβ 
ἅτε οῆεη αυοίῖεά 88 πχεαπίηρ [Πδϊ τῆς ἴονε 
Ψ ΒΟ ΟἸ τι βείδηβ θεαγ ἴο ΟἾγίβὲ ἰ8 ἴῃς 
ΒΌΡΓΟΠΙα τηοίϊνα οὗὨ τῃε ΟἸγίβιίδπ [{ὸ ; 
Ῥυΐ οννενεσ ἴσυε {Πὶ8 ἰ8 ἰὴ 1186], ἰξ 18. ποῖ 
τῆς πιεδηΐπρ οὗ ες Αροβίὶς ἤοσε. Τῆς 
επίτῖνε οἵἩ {πε ρεγβοη ἂῆες ἀγάπη ἰβ ἴῃ 
ΕΝ ῬΑυ]}8 ἘΡρ 8.168 δἰννδυβ τὠμδ)εοίευε ((. 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, Εοπι. ν. 5, νἱϊ!. 30, 
οδδΡ. χίϊϊ. 13, 2 Τεβδ. [ἱΐ. 5, δηὰ οὔ, αἰβοὸ 
Εοπι. χν. 30, ΕΡΉ. ἰϊ. 4, ΟΟΪ. ἱ. 13, δπὰ 
ἔοτ ἡ ἀγ. τοῦ Χρ. τεῆ΄. αδονε) ; ἑ.ε., “τε 
Ιμονε οὗ ἀοά " δηά “ἴδε [ρονε οἵ Ὁ" σίβε" 
βίρηϊν στ Πίπὶ τῆς ἴονε νος αοἁ ἀπά 
Οἰμίοὶ θεᾶς τονναγάβ (εἰ6) τίδῃ. (8ι. Ραὺυὶ] 
οἴξῃ υ86ὲ5 ἴπε νεῖ ἀγαπάω (ο Ἔχργεβα 
τδη᾽ 8 ἷονε ἰο αοΐᾷ, Ὀυϊ πενες τῆς βιιδ- 
βιδηϊίνε ἀγάπη). 81. ἸΟ᾿ π᾿ ὑδᾶψε νΑγίεδβ, 
τῇς ξεηίεῖινε βοπιεϊπιεβ Ῥείηρ οδ᾽δοίέσε 
δηὰ βοπηειπιε8 στμδ)δεέένε ((7. Ἰομη ν. 42 
ἃπά τ ]οδη ἰΐ. 5, 15, ἰϊϊ. 17, ἷν. 9, νυ. 3; 
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τὸ ΒΕ. ἐαί!. ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 16. ὥστε ἡμεῖς " ἀπὸ " τοῦ " νῦν οὐδένα 
4ὁ. ).0.} 
τι 1 
Α εἰ8 
χνϊϊί. 6. τ Ἐεβ. ἱ. 17. 

οἴδαμεν "κατὰ "σάρκα. εἰ δὲ ' καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστὸν, 

1 Τῆς δ6βῖ βυρροτίεἁ τεδάϊπρ ἰδ ει και δ ΒΠ" 17; 6, τῆς 1,δτπ5 ἀπὰ ἴῃς Ῥεβῃϊῖο 
μᾶνε και εἰ; ϑ ΟἾΌΡΟΕ ΚΙ, ἀπά ἐπε Ηδτζοίεδη εἰ δε και ; Κὶ απὰ {πε Βομδίτίς ει δε. 

3 ῈΕ, ἃ, ε δηὰ τῆς Βομαϊσὶς πᾶνε Χρ. κατα σαρκα. 

8ες 8150 [κε χί. 42), δυϊ 8:1. ῬΑ0}᾽8 18 ποῖ 
ἀουδιῖ!. Τῇς “Ἰονε οὗ ΟἸγίβε" Ποτα," 
ἴδῃ, ἰδ τῆς ἴονα ννδΙο ἢ ΟἾγῖδὶ ΠΔ48 ἴοσ υ8, 
ποῖ ἴδε ἰονε ψῃϊοἢ νὰ ὑεᾶσ ἴο Ηἰπὶ; {πε 
Τοηϑίγαίπίπῷ ροόννεῖ οὗ ΟὨ τι βείδη τη! ἰβέγα- 
οι δηὰ βεσγνίος ἰβ πιοῖς εἤεοιϊνε δηά 
βίδϊ]ε ἴμδη 1 ννου]ὰ Ὀε [ἢ ᾿ξ δργδπρ' ἔτοτη 
τῆς ἤςκ!ε δῃηὰ νασίδοϊς δβεοιίοπβ οὗ τηδῃ 
(ο( ]οδη χν. 16). 
ες. 15. κρίναντας τοῦτο ὅτι εἷς 

κιτιλ.: ἡμάρίπρ ἐλπὶς; καί Οπε αἰεά ὕον 
αἱϊ (ο΄. Ἔοπι. ν. 15), ἐλεγείογε αἰΐ ἀτοά, 
ακὰ Ἧς ἀἐεφαὰ γον αἰΐ, ἐκαὶ ἐΐεγ τοῦο ἰὲδε 
(ϑεε ἰϊϊ, 11) «λομίἃ πο ἰοηρὲν ἰἐυς μπίο 
ἐκερεϑοῖυσς, δμέ ὠπίο Η ἐπι τὐκοὸ αἰεὰ απὰ 
γοβδε ἀφαῖπ ον ἐΐεηι. ὍἼὸ ἀϊε ὑπὲρ τῶν 
φίλων αὐτοῦ ἰ5 (πε ρτεδίεδβε ρῥτοοῖ {πὶ 
Δηγοπα οδη οὔει οἵ ἰδ Ιονε (Ἰ οδπ χν. 13). 
Τῆς ρῥεοοῦ ἴο τι οὗ πε ἴνονε οἵ Ὁ γῖϑε ἴὸ 
411} ἰ8 ἐμαὶ Ης ἀϊεὰ ὑπὲρ πάντων. ΟΥ̓ τδϊ8 
Βεδλῖῦ νο οοηβεαυθποαβ ἃτῈ ΠΟῪ τηξῃ- 
τίοπεά : (α) οπε οδ᾽εοῖίνε δπὰ ἱπενίζδοϊς, 
αυΐεε ἰπδερεπάεπι οὗ ους ΖΑ ἀπὰ οὐεάϊ- 
επςς; (δ) δηοῖδεσ βιιδ]εςιῖνε ἀπὰ οοηάϊ- 
οπαὶ. (α) ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον, ἐλέη 
αἱ ἀϊφά, :ε., ἴὰ Ηΐπι ψῆο [8 ἴδε “ τϑοᾶ- 
Ῥἰευϊδείοη " οἵ 411] Πυτηδηϊςγ, 1ενν ἂπά 
ατεςεκ, θοπὰ δηά ἔτεα, αὶ 116 88 οἵ Ρεϊίεν- 
ἴηξ. ν»ὲε πυυβὲ ποὶ γεάΐεη ἴῃς ἔογος οὗ 
οἱ πάντες : [πε ᾿ἱπολγηδίίοπ δπλργᾶςαβ 81] 
τὰςη (οἷ. τ Οοτσ. χν. 22). Τῆς ΑΟΝ. “βδη 
ΜΈΕΙΕ 41}1} ἀελά ᾽᾿ (1ῃς 5ᾶπιε πιϊβισαπβί δι οη 
οὐουτβ Εοπι. νἱ. 2, ΟΟΪ. 1. 3) ἄοεβ ποῖ 
θείης οὐ τ1π6 βεῆβϑε, νυ ῃίοῃ 18 τηδὶ (86 
Ὀγίπρ οὗ ΟΠ γίβϑε ου ἴῆς Οσοββ ννᾶ8 ἰῃ βοπηα 
βοτί ἴῃς ἀγὶπρ οὗ 411 πιαηκίπὰ. Βαϊ (δ) 
τῆς Ὀ' οὗ τῆς Αἰοπεπιεπὶ ἃζε ποῖ 
οοτηρϊεἴεϊγ ἢ 16|1|ςἀ νους τπε τεβροηβε 
οὗ τηδη᾿β ἐδ ἢ δπά οδεάΐοηοε; Ης αἀἰσὰ 
ον αἱ!, ἵνα οἱ ζῶντες κιτλ. ΤΗΐΒ ἰ8 {πε 
πτεαυεπε ἐχβοσγίδιίοη οἵ 81. Ρδὺὰϊ (Εοιι. 
Νἱ. Ια δηά βεε σ Ρεῖ. {1}. 18); τῆς ρυγροβε 
οὗ ΟΠγίβι᾽ β Πδδίῃ ἰβ ἴο ἰεδά υβ ἴο 1,1ε, ἃ 
πὲ ““ὑυπίο αοἂ᾽" (ς΄. Εοπι. νἱ. χα, χίν. 7, 
8)---ἰπὲ “1 ἰπάεοὰ " (1 Τίτ. νἱ. 19) 
ΜΜΏΙΟΙ τησδὲ δ6 Ῥεριπ Βετγα ἰξ ἴξ 18 ἴο ὃς 

εοῖϊεὰ πογεαῆεσ. ὙὉΠπὲ ρσεροβίτίοῃ 
ὑπέρ, ““οη Ὀεδαϊῖ οὔ" (ο΄ οβαρ. χίΐ. το), 
επιρίογεᾶ ἰῇ πεβε νεῖβϑεβ ἰ8 τῇς οπε 
802} ἐπιρίογεᾶ ἰπ τπε Ν.Τ. ἴο ἐχργαβ8 
τε τεϊδιίίου Ὀεΐννεεη ΟὨγίβι᾽᾿Β Αἰοπίηρ 

ἜΝ 

Ῥεδῖῃ πὰ οὖς Ῥεπεῆϊ: ἰΐ ννᾺ8 “ἴοσ οὐγ 
βλϊε,᾽" “ὁπ οὖς ὈεμδΓ᾽ (ε.5..ὄ υὑκς χχὶϊ, 
10, 20, [οδῃ χ. 15, χὶ. 51, οῃι. ν. 6,1 
Οος. ἰ. «3, (δὶ. 11. 13, ΕΡΉ. ν. 2, Ηςδ. ἱϊ. 
9.1 ]οὁδΒη ἰἰϊ. 16). [{ 18 ποῖ εφυϊναϊοπίὶ ἴο 
ἀντί, “ ἰπβίελά οὔ (Αἰ πουρῇ ἰπ ΡΒ ]Ἔπιοη 
13 [18 πιεδπίπρ ἀρργοχί πηδίεβ {πεγεῖο), δπὰ 
οὐδ ποὶ (ο Ὀε 530 ἰγαηϑβἰδιεὰ ; δἰ πουρἢ 
ἴδε ρσχεροβίτίοη ἀντί ἰβ υϑεὰ οἵ ουγ [μοτά 8 
Αἰοηπίης ΝΝοσκΚ ἰπ τἄτες ρΐδςεβ (Μϑῖϊ. χχ. 
28, Μαῖκ χ. 45, τ Τίπι. ἰϊ. 6), δπὰ πε 
ἱπιρὶοὦ πιεῖδρῆος πιυδὲ Βᾶνε ἃ ρίδος ἰπ 
ΔΩΥ σοτηρίεῖα ἐπεοῖν οὗ ἴΠ6 Αἰοπεπηεπί. 
Βυῖ Βεῖε ὑπέρ ἰΒ (48 υδ0.4]}) υβεά, ἀπὰ τῇς 
τοηδετίπρα “ ἰπβίεδά οὐ," Ἔνεὴ {{ ρα ΐδβ- 
εἰ δ! ἴδ᾽ε (νος ἴὲ ἰ8 ποῦ), [8 ἐχ- 
οἰυάεά Ὁγ ἴπε ἴδςι [παῖ ἴῃ ἴῃς ρῆγαβε ὑπὲρ 
αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ., ὑπὲρ 
αὐτῶν ἰΒ ψονετηεά ὃὈΥ δοέλ ραγιϊςὶρ]εβ. 
ΟΠ σίβε τοβε αραὶπ “"οὴ οὖῦγ δε!" ; Ης 
ἰδ πενοσ βαϊὰ τὸ ἤᾶνε γίββη “ ἱπβίεδά οὗ 

Μνες. 1:6. ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν 
κιτιλ.: 0 ἐλαί, 5Ξς., Ὀεοᾶιιδε οὗ οὖζ σοη- 
νἱςείοη, τὶ ᾿νε βῃουϊά ποῖ ᾿ἷνε ὑπο 
Ουγϑεῖνεβ δυΐ ππίο ΟἸτίβὲ (νεῖ. 15), τος, 
5.., ῬΑυΪ 48 οοπίγαβις νἱτἢ δ᾽8 ορροπεηῖβ 
αἱ Οοτίπιῃ, ,ονι κονεείονέϊ, ςς., τι 8 οοη- 
νἱοιίοη δανίης πιαβίεσεά 8, ἀποῖσ "ὸ 
"απ αὐέεν ἐπε Μεολ, ἐ.ε., ἅτε αυϊῖε ἰη- 
ἀϊθετεπὶ 848 ἴο ἢὶβ πιεῖ δχίεσηδὶ χυδὶὶ- 
βοδίίομβ 28 ἃ ργέεδοπεσ οἵ {πε ἀοβρεὶ, 
Ἦΐβ εἰοφυεπος, ]εννιβῃ Ὀϊγι ἢ, εἰς. : ψνε 
8τε ποῖ {{κε ἴποβε ννῦο ρίογυ ἐν προσώ 
ἃπά ποῖ ἐν καρδίᾳ (νεῖ. 12); ο΄. δ]. 
ἰϊ, 6.---εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κιτιλ.: δυέπ 
ἐπομρ τος καῦό ἀπϑποιοη (18ε ἀϊδιϊποιίοη 
Ῥεϊνεςη οἱ δπὰ ἰ8 μαγάϊν 
ἴο θὲ ρῥγεββεά) Οὐγίδξέ αὐέεν ἐλε Λδομ, 
ἐ.ε.. [ΠΟουΡῊ {ποτα νν8 ἃ {πὶ ἰῇ τὴν 11ξπ 
Βεη 1, Κα πὴ υἀαϊβίπρ ορροπεηῖβ 
πονν, ἰαϊὰ ρστεαὶ βίσαβδβ οπ ἴῃε ἰοοδὶ δηὰ 
Βεγεάϊιασυ, δηᾶ, 8ὸ ἰο βρεᾶκ, βεβῆϊν 
““ηορίεβ᾽" οὗ (πε Μεβείαῃ νῆο νδβ (ο 
οοπΊα, γεέ ποῖῦ το ἀποῖσ Ηἐρε 50 ἨΟ ποῦς, 
ἐ.6.. 1 Κπονν Ὀεϊίει πονν, ἴογ 1 πᾶνς ἰεᾶγηι 
δίποε ΠΊΥ Τοοηνεογβίοη ὑπαὶ ἴπε παιίοπαὶ 
Μεββίδῃ οὗ τῆς [εννβ 18 Ηἰπιβοὶξ ἐπε [π- 
οατηδίς δνοζά, ἴἰο ψνῇοπὶ δνεῖυ τᾶςς οὗ 
Τῆδη ἰ5 αἰΐκς γοϊδιεὰ, ἔον Ηδβ ἰβ ἴῃς Οδείβι 
οὗ ἐπε Οδίποὶὶς σδυτοῦ οἵ αοἄ. [ῃ ρεῖ- 



16--ἰ7. 

ἀλλὰ νῦν οὐκ ἔτι γινώσκομεν.ἢ 

14; τ. Άοπι. νἱϊξ. σα; τ Οοτσ. ἱ. 30; ἘΡΏ. ἱἰΪ. 10, 13. 
Ῥαδῃ!. τ ετε οπἶν ἴῃ Ραυ]. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

17. ὥστε εἴ τις "ἐν "Χριστῷ, " καινὴ 5 Άοαι, αν. 

» κτίσις :" τὰ 4 ἀρχαῖα "παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ 3 πάντα. πὶ χὶϊ. 4; 
Θια!. ἱ. 22; 
τ Ρεῖ. ν. 

Ρ Θαὶ. νί. 15 δηά βεε θεῖον. 4 Ηρχε οπῖγυ ἴω 

1 ΕΟ, ἀ, ε, αὶ Δἀὰ κατα σαρκα (ἰο οἶεας ἘΡ ἴῃ 56Π86) δῇϊεσ γινωσκ. 

3 ὈΡΞΕΚΤῚΡ αδπά τπε Ἠαγοίεαπ βυρροτὶ καινα τὰ παντα ; (δε βίσοηψεσ σοπιδίπδεοη, 
ΒΟ Ὁ, τδε 1,δεῖηβ ἀπὰ τε Βοβμδιτγὶς, οπιῖὶ τὰ παντα. 

50η8] τεϊρίοη τῆς τηεγεῖγ ἀἐσέογίοα! ταυδὲ 
γί εἰὰ ργεοεάεποε το ἴδε »εν βέξεαὶ εἰεπγεηῖ; 
ἴ 15 οὗ ρτεδὶ ἱπιεσεβϑὲ δηὰ οἵ 68] ναῖυε ἴὸ 
Ἰεάτῃ [1 πὶ σἂὰπ ὃς Κποννῃ δδϑουΐ {πε 
Βίσιδ, 1,1, Πεδίῃ δηὰ Ἐαβυτγοοζίοη οὗἁ 
]εδ8 οὗ Ναζαγειῖῃ, δυὶ ἰὶ 18 (δε ῥγέξενέ 
11ἴε οἵ Οδγίβε, “ἷπ ν ποηλ" ψνε πᾶν 6 
ουπά 17 ννε νη]}, ἐπαὲ ἰβ οὗ τε! ρίουβ ἱπὶ- 

, 88 ἰ8 υσῖΠει οχρίαϊποᾶ ἴπ νεσ. 17. 
Ηἷβ “" 18 ἴπε βᾶπις ἔξεϊϊπρ νι οἢ ἀρρεαᾶγβ 

ἷπ τῆς ἴδοι... τῆδλῖ πο δυϊπμεπίις οἵ 
ενεη ργεϊεπάεά [ἰκεπεββ οὗ Οἤγίδι βου! ὰ 
Βᾶνε μαηάδεὰ ἄοννῃ ἔτοπὶ πε ἤγβι 
φαπίυτγΥ ; ἴδαῖ ἴπε νεῖν δἰϊε οὗ Ηἰβ ἄννεὶ!]- 
πᾳ Ρἷδοε δὲ σδρεγηδῦπι που] πᾶνε ὕεαη 
εηδτγεϊγ οδ!ϊξεταιεὰ ἔσοπὶ ἢυπηᾶπῃ ΤΩ ΠΊΟΥΥ ; 
ιδαῖ {πε νεσὺ ποϊίοη οὗ βεεκίηρ ἴοι ταὶς β 
οἵ ΗἰΞ ᾿ξ δαπὰ ἀεδίῃ, ιπουρῇ δβεγννασάβ 
80 δριιπάληϊ, ἤτβι θεζδη ἴῃ ἴῆε ἂρε οἵ σογπ- 
βἰδηϊίπαε. [ἰ ἰ8 ἴπε βᾶπιὲ ἔδεϊϊηρ τυ ἢ, 
ἐπ ἴδε αοβρεῖ παγγαῖῖνεβ ἐμπεπηϑεῖνεβ, 18 
εχργεββεὰ ἰῃ ἴδε δἰσηοβὲ επίϊσε ἀρβεηςε οὗ 

ἰδίοῃ 88 ἴο τἴπης δηὰ ρἷδος ᾿ (ϑι4η]6γ). 
αῷ δηὰ οἴπεῖβ (δες Κπονηηρ, 

ἩΜέέησος οΓ ἐκε Ἐῤίπέϊες, Ρ. 2) οοποϊυάς 
ἴτοπῦ ἴῃς ννογάβ εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κ' 
σέρκα Χριστόν ἰπαὶ 5:1. ΡΔ] Πδά βεεγ, 
πὰ μοββίθ!ν δεαγά, [|εβὺ8 ἀυτίπρ Ηἰβ 
Ρυ δὶς πιϊπίβίγυ δὲ [εγυβαίεπι (ς. τ Οοσ. 
ἴχ. τὴ; οὐ τδ΄8 ἱπιεγργειδιίοπ ἴδε ννογάβ 
νου Ὀςε ἱπιτοδυοεά δὲ τμἷβ ροῖϊπὶ ἴὸ 
ἱπάϊοαις ταὶ, ποννενοσ της ἢ 5ἴσεββ 86 
οἴδες Αροβῖῖεβ απὰᾶ {πεῖς δάπεγεπίβ τισὶ 
ἴδῪ οὐ βυςἢ ουϊννατὰ Κπον]εάρςε, γεῖ το 
8ι. Ρδυϊ, τβουρῇ ἢε οου!ά ἰδγ οἰαίτα ἰο 
ἰξ 48 ννε]} δβ ἴμεν, {π|8 ἀϊὰ ποῖ βεεῖ ἴῃς 
ἐββοπιὶδὶ πιδίῖεσ. Βυϊ (α) {δε ννοτάβ ἀο 
ποῖ πεοαββαγὶ νυ ἱπιρὶν {Π|8; [τ ἰ8 ποῖε- 
ψοσῖδν της Πα βᾶγβ Χριστόν, ποῖ Ἰησοῦν, 
ΒΟ νεὲ δμουϊὰ εἐχρεοὶ οἡ Βευβοῆϊδρ᾽ 5 
Β εβἰ8. (δ) Τῇε εχρί απδιίοη ρίνεπ 
δῦονε ἰβ αυϊϊε ἰῃ δοοογάδπος ἢ πε 
ὑδᾶσε οὗ κατὰ σάρκα νυ 4 νετῦ (8εε 
τεῆς ἃηὰ (ἢς οτάεσς οὗ τῆς ψοσάβ πεσε 
δηὰ ἰπ τῆς ρῥιεοβάϊηρ οἴδυβε ἄοεβ ποῖ 
ΑἸϊον ι18 ἴο δε κατὰ σάρκα ν»] ἢ 
ἴῃ τῆς οῆς οᾶ8ε ἀπά ννἱῖ Χριστόν ἱπ τῃς 
οἴδπετ. (0) Α8 ϑομπιίεάεϊ ροϊπίβ ουἝ, ἱξ 
85:. Ραὺ] ταν μδὰ μδὰ ρεγβοπαὶ Ἴχρεσὶ- 
ἐπος οὗ {πε ρυδ]ῖς πηϊπἰβῖσυ οὗ [Ἐβυ5, μ6 
πουϊὰ Παγαάϊγ πᾶνε διϊδὰ ἴο πιεπιίοη ἰἢ 

ατὰ ραγὶν (1 Οος. ἰ. 12, οβδρ. 

ἴῃ ἴῃς ρτεαὶ δροϊορειίο ράββᾶρε, οἤδρ. χί. 
22-33. ΟΥΠΕΙ νυ τιΐειβ, “.ρ., ]οννεῖς, 6χ- 
Ραμ τῆ Ἰδίίεσ οἴδυβε οὗ 1818 νεσβεὲ ΌῪ 
ΒυΡροβίηρ ἴμδὶ πε Αροβίϊε 18 οοπιγαβιίπρ 
88 τῆοτς τηδίυσε ρῥγεδοπίηρ ψἱτἢ δὶδ 
Ῥιεδομίηρ δὶ δὴ δδυϊΐεσ βίαρε οὗ 8 
ΟὨ τι βείδη τιϊπί βίγν νἤξη ἢς δὰ ποῖ γεὶ 
ἐπιδηοίραϊθα ΒἰπΊ86} ἔτοπι ]ενν 8} ῥτε- 
)υάϊςεβ, Βαϊ οὗἩ δῖ8 οοπεοίουβηεββ οὗ 
ΒΟ ἃ “ ἀενεϊορτηεπε᾽" ἴῃ Πἰβ νίεννΒ, 
ΒυΡΒΕαΌ ΘΠ ἴὸ Πίβ σοηνογβίοη, ἴδογα ἰδ 
ΠΟ ἴσγδος ἱπ ἴπε Ἐρίβεῖεβ. Τῆς Τοπίγαβι 
8 τεδὶϊν Ὀεΐϊννεεη ὅδ] (πε Ῥαγίβες δπὰ 
Ῥαυΐ τπ6 Αροβεῖες οἵ τε αἀεπη]ες. 

νν. 17-19ρ. ἵν ΟΗΕΙΒΤ Ααὖν, 18 ΝΕΝν, 
ΑΒ ΕΒῸΜ ΟὉΡ ΨῊΟ ΒΕΟΘΟΝΟΙΨΕΡ ΤῊΒ 
ΜΌΒΙΡ ΤῸ ΗἸΙΜΒΕΙΡ ΙΝ ΟἨἩΕΙΒΤ.---Ν ες. 
τ. ὥστε εἴ τις κιτιλ.: 50 ἐλαὲ (4 οοη- 
βεάύεπος οὗ ἴδε Βίρῃε νίενν οὗἨ ΟὮγίβε 
εχρἰδϊηεά ἴῃ ἴδε αβὲ νεσβε) ἐγ απ» νιαπ 
(ποῖς 1πΠ6 υπηίϊνεγβαὶ ν οὗ ἐς ἀοςοῖπης 
ΨὮΙΟΣ Πα ἐχρουπάβ) δ ἐμ Οὐγίδςέ, ἐκεγε 
ἐς α πεῖ ᾿γεαξίοη. Τὸ ὃε ἐν Χ ᾧ ἰ8 
ἃ νεῖν ἀϊδετγεπι τπίηρ ἵτοσῃ οἰαἰπιπς ἴο 
Ὀε Χριστοῦ “ οἵ ΟΠ τίδι,᾽᾽ 5ε., οὔ δε ΟΠ γίβι- 

χ. 7); τῃἰ5 Ἰη- 
ἀεςὰ ἰ8 ἐχδοῖὶν ἴῃς ἀϊδεϊποιϊίοη ννῃίο ἢ 81. 
Ῥαὺὶ μαβ μαὰ ἰῃ πιϊπὰ ἴῃ {πε ἰδϑὶ νοζβε. 
ΤὮε ἐχργεββίοη “ἃ πὲνν ογεδίίοῃ ᾽᾿ νν88 ἃ 
ςοτηπιοη ΕδὈδὶηίςα] ἀεβοσὶριίοη οἵ ἃ οοη- 
νετιοὦ ρτοβεῖϊγίς (8εε ννείβιείη ἐπ ἰσς.); 
Ὀυΐ [18 πιεδηΐπρ νγὰἃ8 οησίςβεά ἴῃ ἴδε 
τεϊρίοη οὗ τῆς ἰποασπδιίοη (οἷ. ]ομη 1]. 
3, ἔοπι. νὶ. 4, ΕΡΉ. ἰϊ. το, ἱν. 23, ΟΟΪ. 11}. 
10, εἴς.). Τῆς Ψυϊχαῖε “ δἱ 4ὰ8 ἐγροὸ ἱπ 
ΟὨἸτίβιο πονᾶ οζϑδῖυγα,᾽" ννῆϊο ἢ ἴλΚαβ τις 
τ κτίσις, ἰδ ΡΪΔΙΠΪΥ ἃ πικίδίακε.---τὰ 
ἀρχαῖα ἦλθεν κιτιλ.: ἐπε οἷά ἐλίηρς 
λαῦε ῥαςςεά ατοαν ; δελοϊά, ἐκὲν ἀγέ δε- 
ον πέσ, 50., Ποῖ ΟΠΪΥ ἴδε δηοίεπι 
ουβίοπι8 οὗ [εὐ 8ἢ τἰταδὶ οὔβεγνδηςς, Ὀυϊ 
ἴδε οἱά ννᾶγβ8 οἵ οοποείνίηρ οὗ ἴπε Μεββίδῃ 
Ψ ὯΟ ννᾶ8 ἴο σοπῆα; ΠΊΟΓΤΕ βΈΠΕΓΑΙΪΥ, ἴῃς 
οἷά τπουρδῖδ οὗ αοἁ δηὰ οἵ βίπ δἃπὰ βαϊνα- 
ὕοη μᾶνε τεςεϊνεὰ ἐγεβῃ Ἵοϊουτίηρ---ἴπεν 
8ἃτεὲ “Ὀεσοπὶς πεν " (εὖ Ηδςδ. νιῖϊ. 13). 
Τῆς νοσγάβ οἵ ἴβᾶ. χἧθὶ. 1:8, το οὔε ἃ 
οἷοβε νεσῦαὶ ρᾶγδαῖϊεὶ: τὰ ἀρχαῖα 
σνλλογίζεσθε" ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ καινὰ ἔ : 
188. ἶχν. 17, εν. χχὶ. 4. 5), δυῖϊ τῆς 
ῬΆΓΑ]Ἰεἱ 18 τίποτ ἰπ νοσάβ ἴπῶπ ἰπ βεηβο. 
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5 ραν. χί. 18, τὰ δὲ "πάντα "ἐκ τοῦ 1 "Θεοῦ, τοῦ " καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ 36; τΟος. 

ὙΙ]. 6, αἱ. διὰ Ἰησοῦ 2 Χριστοῦ, καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς "καταλλαγῆς" 
« Βοτω. ν. 

το; τ (οσς. 
νἱδι τα, 
δηᾶ νυ. 
19, 20 
ΕΝ; 7ετ. χχχὶ. 39 (.ΧΧ)ὺ; 2 Μδςς. ἱ. 5, νἱΐ. 33, νἱϊϊ. 20; οἹ. Ε' 
νΟ 1, Χὶ. 15, το ΟὨἿΪγ ; ἴ88. ἰχ. 5; 2 Μαδςς. ν. 20. 
νὶ. 14; οπι. ἵν. 25, εἰς. 

1 “6 οπι. τον. 

19. ᾿ὡς “ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ 

λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ “ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν 

υ Εοαι. ἢ. 11. τ6. ΟΟἱ. ἱ, 20, 21. 
ν» Μεῖι. ν (δδρ. αἰ 21; 2 Ὑμεβα. ἰἰ. 2 ΟὨΪγ. 

3 ὈΞΕΚΙ, βυρροτὶ Ἴησ. Χρ.; 9 ΒΟΡ"ἋΡ δπά ἰδὲ νββ. οπι. Ἴησον. 

Τῆς τδουρμὲ οὗ τῆς πενν ἱπιεγργείδιϊοπ 
οὗ [{π οἤετεά ἱπ τπε ἱπολγπδιίομ σᾶγτῖεβ 
0.85 ἃ βῖερ Ὀεγοπά τῆς ργορῃεῖβ οἵ {πε Οἱὰ 
Οονεπδηῖ. 8... Ρδὺ}}5 ννογτάβ βῆονν ον 
Τοπλρ  εἰεἶν μὲ τεραγάεα “ἀπε Ὀεδίῃ οὗ 
ΟἸὨτίβε 88 ἃ πον Ἔροοῦ ἱπ δε Πἰβίογυ οὗ 
ἴδε Βυπίδη τᾶς. Ηδὰ ἢς ἴοσεβεεη ἀϊ8- 
ποῖον τῆλὲ ἃ πεν εγὰ ᾿νουϊὰ Ρὲ ἀδιεά 
ποῖὰ ἴπᾶὶ τἰπιε; ἰδαὶ ἃ πεν βοςίεϊν, 
ῬὨΙοβορὮν, ᾿ἰτεγαῖαγε, πλογαὶ οοάς, ννουϊὰ 
Ὁ ὉΡ ἴτοπὶ ἰξ ονεῦ ςοπείϊπεπιίβ οὗ νυ μος ἢ 

ς Κπενν ποῖ ἴπε εχίβίδης ; δα οουἱὰ ποῖ 
Δᾶνε τῆοσα Βίγοη ΣῪ ἐχρζεββεὰ Ὧΐβ βεῆβα 
οὗ ἴδε ρτεαίπεββ οὗ (πε Ἴνεπὶ τῃδη ἴῃ 
ΨΒδὶ 18 ἤδγε βαϊἀ ̓" (ϑιδηϊευ). 

γες. 18. δὲ πάντα κιτιλ.: ὑμέ αἱ 
ἐλέπρον 50., 411 τῃεβε πὸνν τδίηρβ, αγε οὗ 
Οοά. ϑ8εε τεῦ. 81. Ρδὺ] ἰβ Ὄβρεοΐδ!ν 
δηχίουβ ἴῃ τῃϊ5 Ερίδβεῖε ἴὸ ἴσᾶσε ὩΡ 8ρῖγ- 
τυ] Ὁ] βδίπρβ ἴο {πεῖς ἴσα βουγος ; 566 
οΠΔΡ. ἱ. 21, ἵν. 6, ν. 5, Δπά ο΄. τ Οος. [ἰΐ. 
23, ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ. 
--τοῦ κατ΄ αντὸς κιτιλ. : τοῖο γεζοη- 
εἰϊεά (τοῖς ἴῃ ε δογί 8.) τις, σο., 411 πχδηκίπηὰ, 
ἐο ΗἰνεσεῖΓ ἑλγομρὰ ΟἈγίσί. ὍΤῆς ννογάβ 
καταλλάσσω, καταλλαγή 5ῃουϊάὰ δε 
βιἀϊεὰ (5εε γε.) ἱπ 411} τῆς οοπιεχῖβ ψἤεγε 
ἴδεν οσουτ. Τῆς νετρ βἰρηῖβεβ (1.) ἐο 
ἐχολαηρε δπὰ (11.) ἐο γϑοοπεεῖε, ἑ.6., ἴο τα- 
ἐδ. Δ 18}} ΓΙ Ἐπ τεϊδιίοπβ θεῖννθεη ὑΜῸ 
Ῥατγίίεβ ΨῈΟ γε εβίγαηρεά, πὸ τηδεϊεγ οἢ 
ΒΙΟΝ β᾽46 ἴπε ἀπιδροπίβπι εχίϑίβ. Τῆυβ 
ἴῃ Μδῖϊ. ν. 24 ἰϊ 18 ἴῆε Ὁτοῖμεγ ννῆο ἢδ8 
εἰυεπ οἤεπος (ποῖ Πα ννῆο [48 γεοείυεδα 11) 
ἴῃδὲ ἰ8 Βροκεη οἵ 88 “ δεὶπρ τεοοποϊ]εὰ ᾽" 
ἴο ἴῃ οἵδε (οὐ, αἶβο τ ϑδπι. χχίχ. 4). Απὰ 
80 ἴοο 81. Ρδυ]} 5 υϑαρα 8 ἴο βρεδῖ οὔ πηδῃ 
Ῥεὶπρ τεςοποι]εὰ το αοά, ποὶ οὗ αοάἁ θεΐῃς 
σεοοηοϊϊεά ἴο πιδη ; δυϊ ἔδτ ἴοο πιυς ἢ 848 
Ὀεεη πηδάς οὗ τΠὶ5 ἀϊδιίποιϊίοη. [π ίδςϊ, ἰῃ 
2 Μδος. (8βεε σε} της υϑᾶρε ἰβ [πε οἵπεσ 
ΨΑΥ, ἴος αοὰἁ ἰδβ ἐλέγε αἰψγβ βρόκδη οὗ 
85 " Ὀεΐπρ' τεοοποίεὰ ᾽᾿ το Ηἰ8 βεγνδηΐβ. 
τ 18, πο ἀουδὶ, πιοτα σενοσζεπί πῃ δυο ἃ 
τηδῖζεσ ἴὸ ΚΕῈΡ 848 οἷοβε ἴο ἴῃε ἰδηριιδρε 
οὗ τῆς ΝΙΤ. δβ ννγὲ οδῃ, ἀπά ἰο βρεᾶκ 
πακεάϊν οὔ αοά “ Ῥεΐπρ τεσοποῖεὰ ̓" τὸ 
τηδῃ τηὶρῆς τεδάϊγ βυρρεβὶ [Α186 δπά υπ- 

ΨΌΓΠΕΥ νίεννβ 845 ἴο ἴδε ϑυργεπιαε. Βυϊῖ 
τηδὲὶ ὅι. Ρδυϊ ννου]ὰ Βᾶνε {εἰς δὴν ἀϊῆ- 
οὐ 'π βυςἢ ἃ ρῆγαβϑε ἰβ νεγὺ υη]  Κεῖγ. 
Τῆε ἱπιρογίδης ροὶηξΐ ἴο οὔβεγνε ἱπ ἴ86 
Ῥτεβεηὶ ραββᾶρε 18 ἴῃδιὲ 1 ἴ5 αοά Ηἰπλβεῖξ 
ὙΠΟ ἰβ τδε υἱείπιαῖς Αὐἴδοτ οὗ {Π18 Εεοοη- 
οἰΠδείοη ; οὐ οπι. ν. 8, νἱϊ!. 31,32, ἀπά 
δϑρεοίδ!ν ἰοδπ [1]. 16. Τδὶ {πε Εεοοη- 
οἰΠαἴοη ἰ8. ““ τῆτουρῇ ΟἾγίβι" 18 ἴῃς Πεαγὶ 
οἵ τῇς αοϑρεὶ οὔ πε Αἰοπεπιθης (ο}. οτη. 
πὶ, 24, Οοἱ. ἱ. 20, εἴς.).---καὶ δόντος ἡμῖν 
κιτιλ.: απμὰ ραῦε ἰο τι5, 50., ἴοὸ τῆς, Ῥδυϊ 
ς ἰ8 ποῖ πονν τδίπκίηρ οὗ οἴδεῖβ), ἐδδ 

ἐμὲ σένγ οΓ Κεροπεϊαδίον; οὐ. οδαρ. [1]. 
9, ἧ διακονία τῆς δικαιοσύνης, ἴδε ρεηΐ- 
εἶνε ἴῃ ὈοΙΒ οα868 Ῥείη, οὗ οουγβε, οὗ ἴδε 
τηϊπρ πιϊπίδίεγεά. 

Μασ. 19. ὡς ὅτι Θεὸς ἦν κιτιλ.: υἱΣ., 
ἐκαὶ Οοὐα τας γεεοπεοίϊηρ ἐπε τοογίά, 2ς., 
πε ψΒοῖς ἢυπιᾶη ταὰςα (οΓ. Εοπι. ἱν. 13, 
χί. 12, ἀπά ποῖς ἴπ6 δῦβεπος οἵ ἴδε 
τιὶς]ςε), ἐο Η ἐπιϑεὶ Γ ἐπ ΟἈγῖςσέ (οὗ. αἱ. τἰ. 
17}. Τῆε ρἱεοπαϑβιὶς ὡς ὅτι 18 ποὶ οἸ488ϊ|- 
ςἷ, Ὀυϊ ἰξ 185 ἐουπά ἱπ δῖα δυῖΐδοσβ (86ε 
τε). ΤῆςἪ ΑΟΝ., “ αοὐ ννᾶβ ἴῃ ΟὮτγίβι, 
τοσοηο ἢ ρ," εἴς,, 8 ποῖ δοουταῖε ; ἦν 
ὯΕ8 νυ Ὀοτ᾿ καταλλάσσων δηὰ θέμενος, 
᾿ ἢ ἃ ραγιςῖρὶς θεὶπῷ τιογα επηρβδις 
τῆδη ἃ βίπηρὶε ἱπιρεγίεςϊ (οὐ, [υΚε ἰν. 44). 
1ἔννε ἴᾶκε ἦν ἢ ἐν Χριστῷ, ννε Βῃου]ά 
Βᾶνε ἴο ἱγεδὶ θέμενος κιτ.λ. 245 ἃ ραγα]]εῖ 
οἷαυδε ἴο λογιζόμενος κ.τ.λ., νν ΒΓ ἢ ἴξ ἴ8 
ποῖ,---απὴ λογιζόμενος αὐτοῖς κιτ΄.λ.: ποέ 
γεσλοπίηρ μπίο ἐλέη ἐλεὶν ἐγέσῥαςδες, ἃ 
Ῥατγεπιμειςδὶ βεπίεποε εχρίδηδίοσυ οὗ 
καταλλάσσων ; «ο΄. Κοπ;. ἰν. 8 (Ρ5. χχχίὶϊ. 
2).--καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν κιτιλ.: ἀπά 
λμαά ἰἀρεῖῥη πὸ ΟἿ παπάς ((7. τ ὙΠ εΒ88. ν. 
9, 1 Τίπι. ἵ. χ2; ἴδς νετῦ 18 ϑρεςίδ!ν υϑεά 
οὗ τῆς Ὀινίπε ρυγροβεβ) ἐᾷς γογά οΓ Κε- 
εοποϊαΐίοπ, 1.ς., τε Ὀϊνὶπα Μερβδξς 
ΜὮΙΟΒ Βρεᾶκβ οὗ τεςοποιϊδείοη ἰο αοὰ ; 
ς΄. Αοὶβ χίϊϊ. 26, ὁ λόγος τῆς σωτηρίας 
ταύτης,1 Οοτ. ἱ. 18, ὃ λόγος τοῦ σταυροῦ, 
ῬΏΙ]]. τἱ, τ6, λόγος ζωῆς, εἰς. 

νν. 2ο-νί. 3. ΑΒ ΟΗἩΕΙΒΤ᾽Β ΑΜΒΑβ8.- 
ὍΟΚ ΗΕ ἘΝΤΕΕΑΥΒ ΤῊΗΕ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ ΤῸ 
ΒΕ ἘΚΟΟΝΟΙΨΕΡ Τὸ αΟῦ.--- ες. 20. ὑπὲρ 
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τὸν! λόγον τῆς καταλλαγῆς. 20. "ὑπὲρ" Χριστοῦ οὖν " πρεσβεύομεν, " ΕΡΒ ΤΩ, 
ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν " δεόμεθα 3 " ὑπὲρ Χριστοῦ, εἰν πῃ 

καταλλάγητε“ τῷ Θεῷ 21. τὸν γὰρ" μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ 

ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γινώμεθα δ " δικαιοσύνη " Θεοῦ 

ἷν. 12; τ Ὑ8ε8ἐ. ἰἰϊ. το. 

20 οὔϊγ. 
Ζ οι. 1. 

τοι οΒδρβ. 
ψ ]. 4, Χ. 
2; . 

ἃ Ἐοα!. ἰ. 17, (1. 5, 21, 22, χ. 3; [88. 1. 20; 2 Ρεῖ. ἱ. τ οὔἶυ 

1 ) ἘΟ, καὶ βᾶνε (του) εναγγελιον τον λογον. 

5 056, ἁ, ε, καὶ Βᾶνε ον υπερ Χρ. ἰογ νπερ Χρ. ουν. 

3 856, ἀ, ε, ξὶ βᾶνε δεομενοι. 

4 56, ἀ, ε, καὶ ἀπὰ ἐιδε Ηδτγοίεδη πιαιρίπ γίνε καταλλαγηναι. 

δ ΟΌΞΕΚΙ;Ρ δπὰ τῆς ϑγτίας νβ8. ἰπβεγί γαρ; Ῥεῖϊεσ οπι. γαρ ἢ ἐφ ΒΟΌΟ 17, 
τῆς [,Δτἷπβ ἀπὰ Βοδαίεὶς. 

4 ΟἿΪΥ ἃ ἔενν πηίπυβουεβ ρίνε γινωμεϑα; 

Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν κιτιλ.: τοῦ αγέ 
α'πδαΞςεαάονς ἱ, ἀν ον εν τειν Ὀεοδυβε ἴο υ8 
8ᾶ8 Ὀεεη οοτηττεὰ τῇς ΜΙΠπίβιγυ οὗ 
Βερςοποιϊδιίοη, ομ δεμαῖ οΓ ΟἈγίϑέ, 88 
ΟἸγίβι᾿β ταργεβεπίδιϊνε (βεε οπ νεῖ. 15 
ἃδονς ἕοσ πε οτος οἵ ὑπέρ), ας ἐλομρὰ 
Οοά τοενγε ἐμ γεαΐϊπρ ὃν ᾿ς (ο΄. νι. τ δπὰ 
δεεὲ οἡ ἷ, 4. Τῇε οοπεβισυοιίοη οὗ ὡς 
[ο]]Ἱοννεά ὉγΥ ἃ ρεηϊνε δρβοϊαΐε 18 ἐἔουπὰ 
4130 δὲ τ Οος. ἱν. 18, 2 Ρεῖ. ἱ. 3.---δεόμεθα 
ὑπὲρ Χρ. κιτιλι: τ΄ῦ ὀσεεσομβ γομβ οκ 
δελαῖ ὁ ΟἈνῖςέ, Βε γε γεεοπεϊ οα ἰο Οοά. 
Τῆς ἱπιρεταῖῖνε καταλλάγητε 8 πιυοῦ 
τῆοσζς ετηρῃαῖὶς ἤδη πε ἱπβηϊτῖνε καταλ- 
λαγῆναι (8εε οτίϊ. ποῖε) νουϊὰ Ρὲ; 41] 
τδεουρῇ νὰ ρεγοεῖνε ἴε Αροβιὶε᾿ Β δηχίεϊ Υ 
18δι ἔβε Οοτί πιίδηβ βου] τυγη ἔγοπι ἔπε 
5'π νὨΙΟἢ Ὀεβεῖ {Ππεπὶ, ννμαίενεσ ἰτ τηΐρπὲ 
Ὀε π᾿ δὴγ ἱπάϊν!δυδ! ςα8ε (ως. ᾿ϊ. 16, ἵν. 
1, νὶ. 1, χὶ, 3. Νοῖς τπδὲ τῆς δρρεαϑὶ, 
““Βς γε τεοοηοϊ]εὰ ἰο αοἄ,᾽" 15 Ὀαβεά οἡ 
ἴδε ἕλος (νεῖ. 18) ἴπαὶ αοὰ 48 δἰγεδὰν 
““τεροηοι δα ὰ8 το Η  πλ5ε1 τὨγουρἢ 6808 
ΟἸγίῖβι ", 

ΎῪΠῈ νεσὺ ρυγροβε οὗ δὲ 
Αἰοπεπιεπὶ ψνὰ8 (πὶ τῆεῃ βῃουϊὰ τὐτῃ 
ποπὶ 5ἴη.---τὸν γνόντα αν 
κιτιλ,: Ηΐπ τοκὸ ἀπεισ πὸ οἷπ (οὔβεγνε 
Μή ταῖπεσ τδπ οὐ, 85 ἴϊ ἰβ ποῖ 80 πλυςἢ 
{πε Ὀάατε ἕδος οὗ ΟΠ γίβι᾿ 8. βί π]εββπθβδ παι 
8 ει ρῃδβίβεά, 45 αοάβ Κκπονϊεάρε οὗ 
1815 ἐδοῖ, νι ἢ τεπάεγεὰ Οἢγίβε ἃ ροβϑβί]α 
Μεάϊαϊοι) Ης νιαάς ἰο δὲ τἰπ ομ"' ΟΜΥ 
δελκαϊξ. Ἶννο Ροϊπίβ ὅγε εβρεςῖδιν ἄδβετν- 
ἱπᾷῷ οὗ διἰϊεπιίοη Βετα : (1.) Τ δὶ δὴν πιᾶῃ 
Βῃου]ά Ρε βἰπ]εβ8 (οὔ. Εοςϊ. ν᾿}. 5) ννὰβ δῇ 
ἰάεα αυΐϊϊε Α]ΐεη ἴο }εννίβῃ τπουρῆϊ ἀπά 
δεῖ εῖ, δηὰ τπετείοτε ἴδε ἐπ ρἢ45:8 ρίνεπ 
ἴο ἴ ὃν 9ι. δι], δπά {πὸ δοβοϊυϊεῖν 
υπαυλιιῆεά νυν ἰπ ννΒίοἢ ἴξ 18 [αἰ ἄοννῃ 
ἐπ ἃ ἰεῖϊεν δά ἀγεββεὰ ἴὸ ἃ σογηπιυπίς σοη- 
ταιπίηρ ποὶ οπῖν ἐτἰεπάβ Ὀὰϊ ἴοεβ Ψῆο 
Ὑουΐὰ εαροῦὶν ἰαβίεπ οπ ἅπῪ ἀουδιῆι 

411 τπε υποίαἷβ ἤανε γενωμεθα. 

διδιθηδηῖ, βῆον [πδὶ 1 πιυβὲ ἕδνα Ῥδδη 
τεξαιάεα 45 αχίοπιδίὶς ἀτῆοηρ ΟΠ τ βιϊδηβ 
δὶ τπε εατὶν ἀδίε ψῆεπ τηϊ8 Ερίβεϊε ννῶὰϑ 
ν δ μυτυ τ Ἴδε εἴδη υλρηθρο Ἢ ἊΣ ςΒδ]- 
επρε οὗ ΟὨσίβι, τίς ἐξ ὑμῶν ει 
ἀεοὶ ἁμαρτίαν (]΄ομπ νι 46), μδά ἔενεν 

ἢ ἀἰϊδρτονεά, δηὰ ἴπε Αροβίοϊ!ος ἂρὲ 
Βεϊά τηαὲ Ηε ννὰβ χωρὶς ἁμαρτίας . . - 
ἀμίαντος, κὐχομισινοι ἀπὸ τῶν ἁμαρ- 
τωλῶν (Ηερ. ἱν. 15, νἱϊ. 26), ἀπά δαὶ 

αρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (1 [οδπ [1]. 5; 
ζ΄. ΕΝ Ῥεῖοτγ᾽ 8 ἜΡΡΠοΆΣΙΟΝ οἵ 1588. 11}. 9 δὲ 
χ Ῥεῖ. 1|. 22. Τμδαὶῖ ΗἊ ννᾶβ ἃ πιοζδὶ 
Μίγϑοϊα ννδβ ςεγίδιπὶν ρᾶσζὶ οὔ ἴῃς ρῥγιπηϊεῖνα 
αοβρεὶ. (ἰϊ.) Τῆς βιἰδίεσηεηὶ ρτίαν 
ἐποίησεν ἰβ Ὀεδὲ ὑπάετβιοοά {Π ννε γεςδὶ] 
ἴτε εν 8ἢ τίει! οα τῆς Ὁδυ οὗ Αἴοπε- 
τηοπῖ, ἤδη τῆς ρῥείεβὲ ννὰβ ἀϊγεςϊεὰ ἴο 
“φἴδοςε ᾿᾿ δε βἰη8β οἵ ἴπ6 ρεορίε ὑροη ἴδε 
Βεδά οὗ ἐπε βοαρεροᾶιῖ (1 μεν. χνΐ. 2:1). 
ἁμαρτία σὐπηοὶ ὃὲ ἰγαηϑαϊεά “" βἰπ-οὔετῖ- 
ἰῃρ ᾽" (48 δἵ ἴμεν. ἰν. 8, 21, 24, 34, ν. 9-12), 
ἴοτ ἰξ ςἀπηοῖ πᾶνε τνοὸ ἀϊβετγεηι τηεαπίῃ, 
ἰπ ἴδε βᾶπὶς οἴδυβε; δπὰ [γίδες ἰΐ 18 
ςοηϊταβίεὰ νυ δικαιοσύνη, ἴξὲ τηεᾶπβ 
4“. βίη ᾿ ἴη τῆς δρβίταος. Τῆς ρεπδῖτεβ οὗ 
βίη ψεῖε ἰαϊὰ οὐ Οἤγιβὶ ὑπὲρ ἡμῶν, “οη 
οὖς Ὀε ΠΑ], ἀπὰ ἴῃ 48 ἰῃς Ἐεργεϑεηιδ- 
εἶνε οἵ τῃε ννοτἹά᾽Β βίη ἴξ Ὀεοογηεβ ροβϑβϑί δ] 
το ργεάϊοδίε οἵ Ηἰπιὶ ἴδε βίγδηρε ἜἼχργεββίοῃ 
ἁμαρτίαν ἐποίησεν (ποιέω Ρεὶπρ υδεὰ 
δΠεῖα 28 δὶ ἰοῆπ ν. 18, νιϊ. 53, χ. 33). 
ὙΠε πεαγεβὲ ρδγδ]]εὶ 'π ἴῃς Ν.Τ. ἰ8 γε 
μένος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα (6Δ)]. ἰϊϊ. 13); 
(7. αἰδο 184. 1, 6, Εοπι. νἱϊϊ. 3,1 Ρεῖ. 
ἧι, 24.---ἶνα ἡμεῖς γενώμεθα κ-τιλ. : ἐλαί 
τὸς τιϊρλὲ δεζοριδ, 5.., ἃ5 ΜῈ Ὦανε ἢ6- 
οοσηα ἴίοιε τῆε οτος οὗ ἔπε δοσίβι), ἐὰε 
γίρλίεομδηεες οὗ Οοά π᾿ Ηἰἷνι (οὗ. ]ετ. 
χχῆ!, 6, τ Οογ. 1. 30, ΡΒΪ]. 11. 9, ἀπὰ τεῆ!.). 
“Θυο ἢ Ψψὰ ἅτε ἰπ ἔπε εἰρδι οὗ αοὰ τε 
Ἑδιίμεγ, 48 ἰ8 {πε νεῖν ὅοη οἵ ἀοά Ηἰη)- 
58ε:, [,εἰ ἰτ Ῥὲ σουπιρά [ΟΠ]ν οἵ ἴτεη ΣῪ οσ 
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ΑΜ αν. ἐν αὐτῷ. ΝῚ. 1. "Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ " εἰς 

5 ΟὨΪΥ; 58. Ιχν. 23. 
ο΄. Ῥε. ᾿χίχ. 2. 
τ Ῥεῖ. ἰδ. 5 οὨΪγ. εΕ ΟἾΔ». νἱῖ 

ΕἸΚ. ἵν. 19, 24; Αςίβ χ. 35; ῬΆΪ]. ἱν. 18 (18. ᾿ν]. 7) ΟὨ]γ. 
ες ετε οἷἷν ἰῇ Ῥδὺ!; ς΄. Αςῖδ χν!. 9, χχὶ. 28. 

υἱῆ, 48. τὸ κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς ̓- 2. (λέγειδ γὰρ, “ Καιρῷ 
ο δεκτῷ “ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας " ἐβοήθησά σοι -᾿" 

ἁ ετε οοἷγν; 
{ἘΕοχα. χν. τό, 31; Ῥ. Υἱῖϊ. 2; 

Ηετε οαἷγ ; τ΄. Βοπι. χίν. 13; 1 Οος. νἱϊὶ. 9. δέ ττ ιν: 1}. ἱ. 28.  ( 
ἡ ΟΒδρ. νἱϊ!. 20 ΟὨΪΚ; Ῥτον. ἰχ. γ;  ἰβά. χ. 14 ΟὨ]Υ ; ο.. 2 Ῥεῖ. ἱΐ. 13. 

1 Ἔ"6, ἀ, ε, εὶ εἶνε παρακαλουντες. 

3 0" οπι. ὑμας; δ "Ἢ 17 πᾶνε ἡμας. 5 Ὁ"6, ἀ, ε, καὶ δῖνε καιρῳ γαρ λεγει. 

4ῬΕ6 73, ἴδε 1διἰπ, ϑαμίάϊς πὰ ϑυτίας νβ8. δὰ ἡμων δῇϊει διακ. 

ἔΏΣΥ οἵ νμδΐδοανοσ, [118 οὖσ ννἱβάοτηῃ δηά 
οὖς οοπιέοτ ; ψε οῶγε ἴογ πὸ Κπονϊεάρε 
ἰῆ τε νοσϊὰ δι τῆ ϊ8, ἐπαὲξ πιᾶπ διῇ 
δἰηποὰ δηὰ αοά μαίῃ βυβεσεά ; τῃδι αοά 
μαῖῃ πιδᾶς Ηἰπηβε1 τῆς βἰπ οὗ πηδη, δπὰ 
ἴπδῖ πιεη ἅτε τηδάς ἴδε τἰρῃιθουβηεββ οὗ 
Θοά" (Ηοοκες, ὅενγνη., ἰϊ., 6). 
Ομάρτεᾷ ν].--ν σ. 1. συνεργοῦντες 

δὲ καὶ π᾿ αλοῦμεν κιτιλ. : ἀπά τυογλϊηρ 
ἐορεέκεν (ἴμαὶ 5, ψἱἢ αοά, 48 ἰ8 ρίαίῃ 
ποῖὰ οἤδρΡ. ν. 20, δῃηὰ 4150 ἰῃ ςοππαχίοῃ 
ψ σ Οοσ. 11. 0; ο΄ Αςὶβ χν. 4), τσέ, 
50.. 1, Ῥδυὶ, σπέγεαέ αἷδο (ο΄. ςὮΔΡ. ν. 20, 
Θεοῦ ὄντος δι᾽ ἡμῶν) ἐλαὲ γώ 
γερείυε ποὲ ἐδε ργαξε ο77 Οοα (4 ρεπεταὶ 
Ρῶγαϑθε, ἔγεαυεητῖν υϑεά ὃν 81. δι ἰο 
Εχργεββ ἴδε ἔδνουτγβ δηὰ ργίν!]ορεβ οἤεσγεὰ 
ἴο ἴπε τηδιηδεσβ οὗ τῆς Οπυτγοῦ οὗ ΟὨτίβέ, 
ποῖ ἴο ὃς ᾿ἰπχίιεά το στᾶσα ρίνεῃ δὶ ΔπΥῪ 
βρδοίδ] πηοπιθηῖ, 88, 4.ρ., αἴ Ὀαρεϊ8π)) ἐπ 
υαΐη (βεε τεβῖ. δπὰ οἷ, Ηςεδ. χί!. 15). Νοῖε 
παι “τῆς ρτδοὲ οὗ σοδ᾽" "πᾶν “τας 
ςεἰνεά᾽" ἱπ ναὶπ; ἰξ ἰδ οβετεά, ἱπάερεη- 
ἀεπεὶν οὗ πιδπ᾿ 8 ἔδ ἢ ἀπά ορβάϊδηςς, νυϊ τ 
11 ποῖ ὑγοῦς νἱπουῖ ἴῃεβε. Τῆς οποῖςς 
ἰπ {πε Απρ]ϊοδη 1υἱτασρΥ οὗ νν. 1-10 88 ἴῆς 
Ἐρίβειιες ἴον τῆς Εἰγβὲ ϑυπάδυν ἰπ 1, εηΐϊ, 
ψΏεη ἴδς Ετηρες Οοἰϊεοὶ 15 δαὶ ου Ῥεμδῖῇ 
οἵ ἔποϑβε ἴο με ογάδίπεά ἱῃ ἴδε ποχὶ ννεεῖ, 
18 ἜβρεοίδὶΙν Παρρυ; ἴπε πιαρηίῆςεπε ἀε- 
βογίριομ οὗ ἴῃε Ἄομαγδοιεσίβιίοβ ἂἀπὰ ἴπῸ 
οοπάϊιϊοπβ οἵ ἃ ἐδ! 8 1] ΟἸ τί βιδη τι πί βέγν 
(νν. 4-10) θείπρ ργείδοεὰ ὃν {πε βοϊεγηῃ 
ἡέεόλύο οἵ μετ τι χὰ τὸ ἥ 

ΕΓ. 2. εἰ γὰρ, Καιρῷ δεκτῷ 
κιτιλ.: δον Ης, σε., αοά, φαελ (Ὁ. Ἔσπν. 
ἶχ. 15, 641. 11}. 16}, “44 απ αεοεῤίαδίς 
ἐἰνιε 1 κεαγκοηδα ἰ0 ἐδιεε, απὰ ἵπ α ἀαν οὐ 
ταϊυαέΐϊοπ ἀϊά 1 τμσσομν ἐλεε" (188. χὶ ἰχ. 
8). ὙΤῇςε Ψβοῖε νεῖβε ἰ5. ραγεηιπειίςαί, 
δηὰ ἰβ ἱπιτοάδυοεᾶ ἴο τεπιιπὰ τῇς Οοτ- 
ἱπιβίδηβ ἴπαὲ τῆε ργεβεηῖ ἀϊβρεηβαϊίοπ 8 
ἴδιαι ἀϊδρεπβαιίοπ οἵ ρταςς οἵ ψῃϊο ἢ τπε 
Ἐρρρβοι ΒΡΕΔΚΒ; ϑίδηϊεν ροϊπιεὰ ουὖἱ [δὶ 
ξασθαι οὗὨἨ νεῖ. ΟΣ τῆν ννῈ}1] ἕδνα βὺρ- 

βεβιεὰ δεκτός, νυν! ΠΟ ἴῃ ἰδ ἴυση βυρρεβίεά 
δε φυοιδιίοη. ΤΠε ννογάβ ἱπ τβεῖς οσ ρί πὶ 
οοπίεχι ἅγὲ δά ἀγεββεά ὃν [εθόνδῃ ἴοὸ Ηἰβ 
ϑογναηῖ, 16 81. Ρδὺϊ ἴδΐκεβ ἴθ 85 
λἀάτεβθεά ὉῪ αοά ἰο Ηἰβ ρεορῖε; δυϊ, 
ἰπδβιῦυοἢ 28 ἴπε ϑεγνδαπὶ ἰπ (δε ἰδίϊεν 
Ῥοτγέοη οὗ ᾿βαίδῃ ἰ8 ἴπε Κεργεβεπίδενε 
οὗ [Ιβγδεὶ, {πε δρρὶϊοδίίου πιδάς Ὁγ { 
Αροβεὶς ἴδ εαβὶϊν ἐχρ!οδθίε.---ἰδοὺ νῦν 
καιρὸς εὑπρ κιτιλ.: δελοίά ποῖν 
ἐς ἐλε “ Αεοεῤίαδιε Τίνιε," δεκοίά ποι ἐς 
ἐλε “αν οὗ ϑαϊυαέίοκ". ΤΠϊβ ἰ8 51. 
Ῥδυ}8 οοτηπηεπί. Οὔβεγνε ἴπαὶ ἢς ἄοεβ 
ποῖ βὰν σήμερον (ε΄. Ηεδ. [1.7 8.), δυῖ 
νῦν---ποί ““το-ἀδγ, δυϊ ““ἴπε ρῥγεϑεηῖ 
ἀϊβρεπβδιίίοη ᾿". Ἧ1δ ΒΟΙδὲ Βετγα ἰβ ποέ (845 
ἴε 18 οἴϊεῃ σεργεβεπίεά) ἐμαὶ {πε οὔἱγ ἀν 
οὗ ρτᾶςε ΒΊΟΝ ΜῈ οδπ τεοκοη οα ἰβ ἴδε 
Ῥτεβϑεηΐῖ (ρτανεῖν ἔσὰς τπουρῇ 1818 18), θὰϊ 
ἐδδὲ τμε ΟἸγίβείδη ἀϊβρεπβαιίίοη ἰβ πε πε 
βροζεῃ οὗ ὃῃν ἴδε Οὔ Τ. ργορδεῖ ἰῃ ἔδπι] ας 
ψοτάβ. [{ν}}}} Βὲ γεπμετηρεγεὰ ἐμαὶ ΟὨγὶβι 
ΔΡΡΙἰςὰ το Ηἰπιβεὶῦ δηὰ Ηΐβ τη! πίβίγυ ἰπ 
κε πηδῆπεῦ ἴδε νογάβ οὗ 1588. ἷχὶ. 2, 
καλέσαι ἐνιαντὸν Κυρίου δεκτόν (1υκε ἱν. 
190). Ννε ἅτε ποῖ ἴο ὦγανν δὴγ ἀϊβϑεϊποιίίοη 
Βεῖε δεΐνεεη δεκτός Δηὰ εὐπρόσδεκτος ; 
τὰς ΙΔἴέοι 18 τ1πῈὸ 808] ννοτὰ ἱπ βεουϊᾶσγ 
δυΐδοσβ, δηὰ (ϑεε τε.) 15 αἰνναυβ υβεὰ ὈῪ 
8ι. Ρδυϊ, ἐχοερὶ (νὰ ἰν. 18) ἰπ ἃ φυοῖδΔ- 
τἴίοη σοτῃ ἴδε ΧΧ. 

Ψψετς. 3. μηδεμίαν ἐν μηδενὶ κιτιλ.: 
εἰυΐηρ πὸ οεοασίομ ΟΥ̓ οἰμνιδίίηρ (βεε 
τεῆ. ; ΑἹοσά δριὶν αυοῖεβ Ροΐγδιυβ, 
χχνῖ!., 6, το, διδόναι ἀφορμὰς προσκοπῆς) 
ἐπ αηγἐδπέηρ, ἐμαί Ομ’ πιϊπὶοίγαίίομ δὲ πο 
διανιεά. Ὅδε οἴδυδβε 15 ραγδί!εἰ νυ να. 
1, διδόντες οςοττεβροπάϊηρ ἴο συνερ- 
γοῦντες, ὈΟΙΠ Ὀεὶπρ ἀεβογίρεῖνε οἵ {πε 
ΜΆΥ ἴῃ ὨΟἢ παρακαλοῦμεν, εἰς. ; οὗ, ἔοτ 
{κε ἐξρτπισῆξοι Ι ΤΟτΟ νΙ 13, ἰχ. ται πὶ 
χ. 33. νε Πᾶνε μηδεμίαν . . . 
ταῖδεν τθδη οὐδεμίαν ̓ “Μ οὐδενί, "᾿ 1 15 
{πε τῃουρῆϊ οσ ἱπιεπείοῃ οὗ τπε ργεδοῆες 
ὮΙ ΟΠ 18 ἔπε ρΡοϊηΐ ἰο Ῥε Ὀγουφῆξ οὐ. 
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4. ἀλλ᾽ " ἐν "ὶ παντὶ ' συνιστῶντες ' ' ἑαυτοὺς ὡς " Θεοῦ " διάκονοι,3 Κ 8εε οἱ ἵν. 
ἐν " ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν “ θλίψεσιν, ἐν " ἀνάγκαις, ἐν ᾿ στενοχωρίαις, 1 Βεῇ. ἐν. Δ. 

5. ἐν ᾿πληγαῖς, ἐν "φυλακαῖς, ἐν "ἀκαταστασίαις, ἐν ᾿ κόποις, ἐν Ἀπ 4 ἐ 

" ἀγρυπνίαις, ἐν " νηστείαις, 6. ἐν “ ἀγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν " μακρο- ἘΡΕΒΕΝΙ 

θυμίᾳ, ἐν " χρηστότητι, ἐν " πνεύματι " ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ " ἀνυποκρίτῳ, ο Ἐεβ. ἱ. 4. 
6; οἢδρ. χὶϊ. το; τ 88. χχὶΐ. 2. 
χνὶ. 23; σΒδρ. χὶ. 23; οἱ. ΗςὉ. χὶ. 36. 
ΟὨἾ; Ῥτγον. χχνὶ. 28; τοδὶϊ ἰν. 13. 

π- ΟΒαρ. χὶ. 27) ουἱγ; 2 Μαςς. ἰἑ. 26. 
ἦχ. 3. " τῖβρ. χὶ. 3 οηἹ]γ. 

Υ Ομ(ἱ. νυ. 22; (οὶ. ἐϊϊ. τὰ. 

4ᾳ οα. ἱϊ. ο, νἱϊί, 35; σἤπδρ. χὶΐ. το; οἵ. ςβδρ. ἱν. 8. 
81.κ. χχί. ὃ' ι 

ἔτ Οος. ἐπ, δ; οβδρβ. χ.ἕ 15, χί. 23,27; 1 ὙΠ6ξβ. ἱ. 3, [1]. 5. 
νΙΚ. ἰϊ. 3); Αςἴδ χὶν. 23, χχνὶϊ. ο; 

χ ΘΔ]. ν. 22; 
« Ο[. Ἀοπι. χν. το; 1 Ὑ8εδ8. ἱ. 5. Γ 

Ῥιῶος. νιὶ. 
τ Αςῖβ 

Ὁος. χίν. 33; οὔδρ. χἰϊ. 2ο; [48. ἰϊΐ. τό 

ςδδρΡ. χί. 27 οοἱγ; δῇ. 
ΡΒ. ἐν. 2; (οἱ. ἱ. ταν, τἰ, 12; 2 Τία,. ἰἰΐ. ἐδ ἦν. 2. 

. χὶΐ. ο; 1 Τίσι. ἱ. 5; 4 Τί). 
ἱ. 5; τ  εῖ. ἱ. 22; [45.111]. 17 ΟὨΪγ ; ἮΝ ἰ8ά. ν. 18, χν!ἱϊ. τ6 οαἱγ. 

Δ ΦΟΌΌΕΚΙ, εἶνε συνιστωντες ; Τίδβοη. τεδλάβ συνισταντες Ὑ ἢ ΟΡ 17; 
Υν Η. τεδλά συνιστανοντες ννἢ ΒΡ (οὐ. [ἰϊ. 1). 

3 Ὁ" μᾶ5 διακονους ; 4150 ἔ, 5, νᾷ. 

γν. 4.1.0. ΤῊΕΞ ΟΟΝΡΌΙΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΤῊΕΞ 
ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΡ ΗΙ8 ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ 
Μινιβτευ. ννὲ Βᾶνε ἰπ τηϊβ ποῦ]ε ἀς- 
δοτίρτίου οὗ ἢἰβ βετνίος ἃ ομαγαςίεγίβεις 
ουϊθυγεῖ οὗὨ ἱπιραδβίοπεὰ εἰοάυεπος οα ἃ 
τορίο ἰπ νμὶοἢ ἴῃς Αροβεῖε ἔεϊξ πὶ ἱπίεμβε 
᾿οξά αν κι ἰπίεγεδι. Βυϊῖ 18 ἔεγνουτν 888 ποῖ 

Ῥεσγγγϊτεά ἴἰο ἱπιεσίεσε νυν τῆς οᾶγα- 
1 οποῖος οὗ ννογάβ: ἔπε δαϊδηςςὰ δηϊ!- 
ἰδεδεβ, ἴῃς ταγιβτηῖοαὶ ολάεηοεβ δηὰ 
Δδβοπᾶηοεβ, ὑνὩοἢ ἀρουπά τπγουρδουῖ, 
θεῖγαυ ἴδε [Ππεγάγυ ἰγαϊπίηρ οὗ ἴπ6 νντίϊεσ, 
Δηὰ τες δ]} αἱ πος βῃς ἢ ρβββᾶρεβ 88 Εοπγι. 
Υἱἱ. 31-39, Σ ΟὐοΓ. Χίϊ!, 1-13. [πάεεά 
ἸἹΛΆΩΥ οὗ ἴῃς ρῥῆγαβεβ ψῃϊορ ἔοϊονν 
βυρξεδβῖ δΔῃὴ δοαυδίπίαπος ἢ {δε 8ιοῖς 
Ρατλάοχεβ Ἴχργεββίνε οἵ ἴδε αὐτάρκεια 
οὗ τῆς ἰάεαὶ βαρε. Οοχίραᾶσζε 4'8ο Ἵδᾶρ. 
χὶ. 22-28, ννῇετε ἢὰ σοοουηΐῖβ ἰῃ τῆοσα 
ἀεῖδι] τῆς ιτῖα]5 οὗἩ μἰβ Αροβίοί!ς στηϊηἰ βίγυ. 

γες. 4. ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστάντες 
κτιλ.: διέ ἐπε'ο δυεγγέκίηρ (ἴπῈ ἀει4}}8 
δείπῷ εἰνεη πὶ τπεὶ [οἸ] ον νογβεβ) 
εονενιεπἑπρ ομγεεῖυοες (ες ποῖς οἡ ἰϊϊ. 
1) ας Οοά"ς νιἐμὲσέεγς ἀο. ΝΥ τιονν οοπια 
το ἴῃς ἀεβογίρείοη οὗ δε οοπάϊτίοπδ ὑπάεσ 
ὙὨϊοΣ δηὰ τῆε πιεᾶπβ ὉῪ δῖος Οοά᾽ 5 
τηϊηἰβῖοσ ςογηπηεπάβ Ἠϊ πε! ἢ τὸ πόδε ἴο 
τ Βοπὶ ἶβ πηεβϑᾶσε 18 δάάγεββεδ. Τῆς 
ἀεδοσίριίοη παῖυγα!ν ἀϊνίε8 ἰβεῖΓ ἱπῖο 
ἴουγ βεοιίοπβ : δε σοπιπχθηβ Ὠἰπιβοῖ (1.) 
ἴῃ ουϊννατά Παάβῃϊρβ, νν. 4Ὁ, 5, (ἰ1.) ἴῃ 
ἱηννατά ρτάσεβ, νν. 6, γ8, (111.) ὃν τῆς 
ἃττηου οὗ τἰρμιδουβπεββ, νμεῖπεσ πῈ δΕ 
ΜΕ] οὕ ἐνὶ] βροκεη οἵ, νν. γ0, 840, (ν.) 
δανίηρ ἱπάεεά ἃ οβαγδαοίεσ ἴῃς σενεγβε οὗ 
τῃδὲ δβογιρεά το δἰπὶ ὃν ἢΐ8 ορροῃεπίβ, 
γν. δ8ς-1ο. 

(1.) Τῆς ϑεπεσαὶ ἀεβογίρείοη ἤεσε ἰ8 ἐν 
ὑπομονῇ πολλῇ : ἐπ νιμελ ῥαΐέεπες (8ες 
ποῖε οη ἱ. 6 δηὰ οἷ. χίϊ. 12); δηὰ τῆϊ8 
ἰδ υπῖμει Δτρ βεὰ ἀπά εχρίαίπεὰ ἰπ 
τῆς τῆτες ἰερίεῖδ νυ Βίο ἢ ἔρον. (α) ἐν 

θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις: 
ἐπ αὐἠοξίοης, ἐπ πεοεσσί ἐς, ἐπ ἀἐδίγοδδος 
(ϑεε τεῆϊ. ἀπά ο΄. Αςιῖδβ ἰχ. 16), ἐ.Ζ., βυοἢ 
1σῖ818. 38 δίς κπεββ (8εε ἱ. 6, χἰϊ. 7), οσ 'οββ 
οὗ (τἰεπὰβ (2 Τίπι. ἱν. 10), οὐ ρεγρίεχῖν 
(ἰν. 8, “Πεῖε 8εὲ ποῖδ), οὔ δὴν οἵ ἴδε 
τουβδαηά ομδηοθβ (48 ννὲ 9 81]1 {Ππεπὶ) οὗ 
ἃ ᾿Ἰτουδ]ςἀ δηὰ δηχίουβ 11. “Τῆς ὑτε- 
νι πρ ἰάεα ἰ8 {πὶ οὗὨ ργεββιγε δηὰ Ἷοη- 
βπεπιδηῖ: δῶρ ἢ βίαρε πᾶτγοννεσ ἤδη (ἢ ς 
Οης Ὀεΐοτε, 80 ἴμᾶὶ πο τοοπὶ ἰβ ἰεῆ ἴοι 
ταονετηεηΐϊ οἵ οδοᾶρε᾽" (ϑέϑηίενς 

Ψνες. 5. (δὴ) ὙΒεβε ουϊναγά μαγάβῃϊρβ 
ἃτ:ε πεχὶ πῖογε ἀςβη εἰν Θχεπιρ!!ςά ἔγοπι 
1δε ορροβίτίοη δπὰ ρεγβεουϊτίοη νῃίοῃ ὅι. 
Ῥδυὶ ἐποουπίοτεά ἔτοπὶ ορροπεπῖβ ἀυγίπρ 
Βιὶβ τι ββί οπασΥ Ἔχρεγίεποαβ. ἐν πληγαῖς, 
ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις: ἐπ δέγίῥος 
(ϑες τεῆς. ἀπά οὐ. Αοὶβ χχίϊ. 24), ἐμ ἐηηι- 
ῥνβοηπιεμηές (βεε ου χί. 23), ἐν ἐμρφρεμὶἐς (οὔ. 
Αοῖδβ χίϊὶ. 50, χίν. 5, 19, χνὶ. 22, χνΐϊ. 5, 
χνὶϊ!. 12, χῖχ. 29, χχὶ. 30). ἀκαταστασία 
ταῖρδι τηεϑη ἑπισαγὰ ἀϊδογάεγ, ταῖμετ μὰ π 
ἐχέεγπαὶ ἐμνεμὶ (5εε τεῆϊ., ΟΧΧ, ἀπά οὔ 
Οος. ἰν. 11, θυῖ τῆε ᾿ἰαῖῖεσ πηεαπίπρ δεϑὶ 
δυϊϊβ [6 οοπίεχι Πεῖα. (2) Νεχὲ (δς 
ΑΡροβέῖες Ἔεπιυιπιεγαῖεβ ἴῃς Ὀοάϊν μαγά βῆ ρβ, 
νοϊυπίδεΥ υπάεγίδκεη, ννμὶο ἢ ΠἰΒ ννοτῖς 
τηδάςβ ἰξ πεοεββάσγυ ἴο Ἔπάυτε.---ν κόποις, 
ἐν ἀγρνπνίαις, ἐν νηστείαις : ἐπ ἰαδομνς, 
50.. Ῥγο Δ ὈΪν ΠὶΒ ἰρουγβ ἴῃ ργεδοῃίηρ ἴΠῈ 
αοϑρεὶ (8εε τεβῖ., θὰ ὧδ χα ΤΏ ςβ8. ἰΐ. 9, 2 
ΤΏΔεΒΒ8. ἰτ:. 8, νῆεῖε κόπος ἰ8 υδεὰ οἵ ἰδς 
πλᾶπι8] ἰαρουσ ἢε ὑπάεγννεης ἴῃ ννογκίπρ 
ἴον ἃ ᾿ϊνει!!ποοὰ; 5δεὲ αἷβο σ (οσ. ἱν. 11 
ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν), ἐπ τυαέολίηρο, 
5.» ἰπ πίφῃιδ τεπάεσεὰ ὑνακοῖα] Όγ δηχίεῖν 
οἵ ῥγεβ8 οὗ νοχζκ (Αςῖβ χχ. 31) ΟΓὁ ὑγρέπου 
οἵ ργᾶγεσ (Αςῖβ χνὶ. 25 δπά οὐ. Ερᾶ. νὶ. 
18 ἀγρυπνοῦντες), ἐπ: 7ζαΞφέϊπρ:. ϑοῖης 
ἘΚΡΟΒΟΤΕ ἐχρίδίη {πεβε νηστεῖαι 25 ἴῃς 
νοϊυπίλγυ ἐδδβιίηρβ οὗ τε! ρίοη (θ8ο Ηοοκεσ, 
Ἑεεϊ. Ῥοΐ., ν., ἰχχὶϊ., 8; δηὰ ο΄. Αςῖδβ χίϊ!. 
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ΈΡΒ, 18:7. ἐν "λόγῳ " ἀληθείας, ἐν “δυνάμει " Θεοῦ, διὰ τῶ 
(οἱ. ἢ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΥΙ. 

τῶν “ὅπλων τῆς 

ἃ Τῆπν ἰ, ἀ δικαιοσύνης τῶν " δεξιῶν καὶ "ἀριστερῶν, 8. διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, 
« σπι.116; διὰ ἐξ δυσφημίας καὶ "εὐφημίας - ὡς " πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς - 9. ὡς 

18, ποις ̓  ἀγνοούμενοι, καὶ " ἐπιγινωσκόμενοι " ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοὺ 
5 
χἧι, ΗΕῚ 
Τρ 8; 1 Ρεῖ. ἰ. 5. ἃ Βοαι. νἱ. 13; τ΄. Ἐοπι. χἰϊὶ. 12; σἤδρ. χ. 4. Ὁ ᾿ ἄς. χίϊ. 2. 

ΟΒαρ. χὶ. 21, εἰς. μβΉκζε οαἷγ. δι: Τί. ἵνα; οἱ, 2 Τίω. 1.13. ἰἱ ΘΑ]. 1.22. Κ Ἐεβ. ἱ. 13. 

2, 3). Απά [18 ἴγὰς {πᾶὶ νηστεία (8εε 
τοῦ.) δπὰ νηστεύω ἅτε αἰτοαγς (ουϊδὶε 
τη 18 ἘΡ 8:16) υβεὰ οὐ δβείπρ 48 ἃ ἀενοίίοηδὶ 
οὔβεγνᾶηςα. Βυῖ ἰπ 86 Ῥᾶγδὶ!εὶ ραββαρε 
χί. 27 νηστεῖαι ἰΒ οεατὶν υδεά οὗἉ ἰηνοϊυη- 
[ΔΓ δὐβιίπεποαβ ἔτοπὶ ἰοοὰ ; δπὰ {ῃὶ8 
ταδδηΐηρ 5εεπη5 δεῖζες ἴο βυϊς ἴῃς σςοπίεχὶ 
Βεῖε 180 (οὐ σ Οοσ. ἱν. τσ, ΡΒ], ἱν. 12) 
(8 23). Τῆε τρί εἰ (ω), ἰΠεη, πιεᾶπ8 “ ἴῃ 
τοί], τῇ βαρ  εββηῆςββ, ἱἰπ παηρετ ᾽". 

νν. 6, γ. (ἰ..) Τῆς ἱπνναγά ρὶβ δπὰ 
υδ]τῖεβ ὉῪ ἀπε ἀϊδβρίαγ οὗ νν δὶς (πὰ 
μηθίαπ ταϊπ βέοσ οοπητηθηβ Ὠἰπιβαὶ ἅτ 
πον επυτηοταῖεὰ. (α) ΝΥε δᾶνε, ἢτϑβῖ, 
ἴους ρτᾶςεβ, ες! ἀεβογίδεὰ ὃν ἃ βἰπρὶς 
Μοτγὰ : ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακρο- 
θυμίᾳ, ἐν χρηστότητι: ἐπ ῥμγέμέδς, 50.» 
ποῖ οΟηΪγ οπδϑβείτν, δ Ῥασγ οὗ ἱπιεπιίοη 
δηὰ τπουρῆὶ ἱπ ρεπογδὶ ψ, ΤΒδρΡ. νἱϊ. αν 
]48. 1. 17,1 ]οῆπη (11. 3), ἐπ ἀποιοίεαάρε, 
5... οἵ Ὠϊνὶπε τπὶπρϑ (πε λόγος γνώσεως 
8 οηε οὗ ἴδε ρὶἣβ οἵ τῆς ϑρίσι, σ Οος. χίϊ. 
8), ἐπ ἰοπρ-ϑι )ενγίηρ (ἃ στᾶςε βρεςίδ! ν 
παεάζῃ! ἴον 4 Ὁ γίβιίδη πλιββίοπαγυ ; ἴῃ 
Εοπ. ἱϊ. 4, ἰχ. 22, τ Τίπι. ἱ. 16, ὅ8ι. Ρδυὶϊ 
Βρεδκβ οὗ αοά’ δ μακροθυμία, Ὀυϊ ρεπεταὶ] 
δε ἀρρ]ϊεβ ἱξ ἴο πιδῃ ; 8εὲ Ῥγον. χχν. 15), 
ἐπ κιπάποςς (δεε τεῆϊ.  ἰξ 18. ἃ δ υἱπδ διῖσι- 
Ῥυΐϊε ἴῃ Βοπι. 11. 4, χί. 22, ἘΡΏ. ἰΪ. 7. Τίε. 
ἰ.. 4; οὖ. Μαῖι. χὶ. 30).---(ὁ) νγεὲ πᾶνε 
πεχῖ ἔουγ ηυδ!βοαιίοηβ, εαςῇ ἀδβογι θεὰ πῃ 
ἵνο νογάβ : ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 
ἐννποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει 
Θεοῦ: 1:κ ἐπε Ηοὶν ϑῤίγιεέ (118 ουὐρῆς τὸ 
βίδηδ δὲ {86 πεδὰ οἵ τῆς [ἴϑ8ῖ, δυϊ τῆς 
ογάἄεσ ἰῃ ψῃὶοΒ τῃς νᾶτίουβ ὅδε ᾶτε 
τηεπιοπεὰ ἰδ ἀειϊετηχίπεά γαῖῆεσ ὃν βουπὰ 
δηὰ τ γίῆπι ἔπᾶπ Ὁ 58ιτίς ον Ἰορίςαὶ οοη- 
βἰἀεγαι!οπβ), ἐπ ἰους μη ζεὶρτιεά, 5ς.ν ἴονε ἴο 
πλδῃ, ποῖ ἶονς ἰο αοὰ (5εε ποῖα οπ οῃδρ. 
ν. 14 ἀπά οὔ. ἡ ἀγάπη ἀννπόκριτος, Εοπι. 
χίϊ. 9), ἐπ ἐλε Μ]ογά ο7 ΤΥμέλ, 5... τἰῃς 
τλεββᾶρε οὗ {π6 αο8ρεῖ (8εε τεῆδ. δπά οἵ. 
οὮΔΡ. ἵ᾿. 17, ἵν. 2), ἐπ ἐμε Ροισεν οΓ Οοά, 
ψΠίοῃ (βοπὶ. ἱ. 16, 1: Οογ. ἱ. 18) 6 
ἀεοίαγεβ τῆς ἀοβρεῖ ἰϊβεῖξ το θεὲ. Τηΐβ, 
οὗ σουζβα, ἰ8 ποῖ τῆς ἔογοε οὗ ἔπε ρῆγαδβε 
ἤεγα; ποῦ ἅτε Ψὰ ίο τπίηϊς β8οϊεῖν οἵ 
“τα γδου]ουβ᾽" ρόννεῖβ (Αςῖβ υἱϊ. τὸ, 1 
Οοτ. ἰΐ. 5), ψῃϊο ἢ νεγε “ ϑ'ρπβ οὗ δῃ 
Αροβεὶς " (Εοπι. χν. το, οὔδρ. χίϊ. 12), 
Ὀυὶ οὔτπμε Ὀἰϊνίπε ρτδος ρίνεη ἔπη ἔοτ ἢι5 
βρεοῖαὶ ννοσκ (βεες τε). “1π νεγῦο 

νεγτδεῖβ, ἰπ νἱγίαϊς Ἀεὶ" τῆᾶν 8611} βιαπά 
ἔοτ τῆς νναϊομνοτὰ οὗ ΟΒτίβείδῃ ργεδοπίηρ. 
-,͵αἴἀ. ννὲ βανε ποῖνν ἴῆτες οἴδυβεβ ὃδε- 
Ἰηπίηρ ψνἢ διά; {πε ῥτεροβίκίοη ἰπ ἐπε 
8ῖ οὗ ἴπεπὶ δείηρ ἱησέγηιεμίαὶ, ἴῃ ἴδε 

οἴδασ ἵνο ἐχργαβϑίπρ ἃ βῖδίε οσ ςοπάϊκίοπ. 
--(αὐ διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν: ὃν ἐλε τοεαῤῥοκς 
οΥ Εἰ ρκίεομεπεςς οη ἐλε γὶρ κέ λακὰ ἀπά ὁπ 
ἐλε ἰεξέ, το., Ὀοῖῃ οβεπδῖνα δπὰ ἀεξεπεὶνε 
διτηουτ---ἰἢς δογά οἡ ἴπε τἰρῆς δηά {πε 
Βῃϊεϊά οἡ ἴπε ἰεῆ. ὅ8εὲ ΕρἈ. νὶ. ἴΣ, σ᾿ 
ΤΠεβ8. ν. 8 ἔοσ ϑ8ι. Ῥδυ! 8 πιογσε ἀειαϊεὰ 
ἀεβοτγίριίοη οὗ “πε ρᾶπορὶν οἵ αοά "; 
τῃε Ἰάεα Ὀεὶηρ ἌΡΡΑΤΟΠΗΙΥ τακεη ἔγοσα 
Ννϊβά. ν. 18 Ε΄. ; οὐ. ἴον ὅπλα δικαιοσύνης 
Εοπι. νὶ. 13. 

Νες. 8. (δ) διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 
δνσφημίας καὶ εὐφημίας: ὃν κίονν (εἵ. 
7οΒη ν. 41) απὰ ἀἱδσδοποιν, ὃν εν γεῤογὲ 
απὰ ροοά γεῤογί. Το τηϊβγερσγεβεηϊδλιοι 
δηὰ δἰαπάδσ 51, Ρδὺϊ νγὰβ τηυοῆ ἐχροβεά, 
δηὰ ἢς εν! ἀεπεγ ἐεἰς ἰε ἀςερὶν (ο΄. τ Οος. ἱν. 
12).---ἰ(ἰν.) Εἴθ ν, Βε ρσ 8 ἴο ΒΡΕςΟΙΗ͂ 
τῆς σμᾶγρεβ τηδάα 1π8ῖ Ὠϊπὶ ΌΥ Ὧ]15 ορ- 
Ροπεπίβ; με σϑῃ τὰ ἴο περΐίεςς πεῖ, 
1πα βγη ἢ 8 ἰῃ ΔΓ ἢ οᾶ56 [ΠΟῪ ἅτε αυΐτς 
ορροβεά ἴο ἴδε τεδὶ ίδαςῖβ. Τονγαγάὰβ {πε 
οἶοβε δε δάάβ οπε οἵ ἵνο δπιῖπεβεβ τὸ 
τῆς ἰ5ὲ, ΨὨϊοἢ πᾶν ποῖ ἤανε θεεη αἐγεείίν 
δβιιρρεβιεά Ὁγ ἴῃς οὐγτεπὶ σα] υπηηὶε8 ἀρουὶ 
δίῖπι, θυ ΨΨὨΙΓἢ τὰ γεῖ αὐ ἰπ Κεερίησ 
ΜΠ τπε ταβῖ. ΤΠεγα ἅγα βενεῃ ἀπε πεδε8 
ἴῃ 8]1.---ἃς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς: ας 4ε- 
εεἰσενς (50 ἢΐδ Ορροπεπίβ8 βδιά οὗ ᾿ΐπι, 88 
ἐς ννᾶ8 ογπηεγῖν βαϊἃ οὗ "ἰβ Μαβῖεγ, [οδπ 
νἱϊ. 12; ο΄. ομδρ. ἰϊ. 17, ἰν. 2) απά γεὶ 
ἐγμε. [τ τῃδε ΟἸετπεπίίπεβ 81. Ρδυϊΐ ἰ5 
Ἔχργεββὶν ἀδϑογίρεά ὈΥ δ΄8 δάνεγβαγιεςβ ἃ8 
πλάνος ἀπὰ 485 ἀϊββειηϊπδεϊπρ ἀεοεῖς 
(πλάνην). 

Μψεσ. 9. ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινω- 
σκόμενοι: ας μπκηΟΊΟ, 56.» ἅἍΠ Οὔδουτε 
Ῥεσβοη ψἱπουϊ ργορεσ ογεάεπεῖαὶβ (οὐ, {1}, 
2ν Χ. το), απά γεῖ τε! ἔποτοη (οὗ. χὶ. 6).--- 
ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν: ἂς 
ἀγνίπρ (48 ννᾶ8 ἀουδιῖεβα οἥεη τεροτγιθὰ 
απ δα νγα8 {Π|; βεὲ οχ ἱ. 8 αδονε, δηὰ 
ο΄. χὶ. 23, ννῆεγε ἢς βρεᾶκθ οἵδε σοπεϊπυδὶ 
Βαζαγὰβ οὔ ἢἰβ 11}, απὰ δεμοίἀ τὸς ἰὲθε 
(ο΄. ἰν. το, “Βεῖςε ἴῃς ἀδδῖῃ οἵ τπε Ὀοὰγ ἰς 
οοπιταϑιεὰ ψ ἢ τἢς ἀλΙΥ πιαηιεϑιδιοο 
οὗ {δε ἴσυς [18ε].---ς παιδενόμενοι καὶ μὴ 
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ζῶμεν ὡς ' παιδευόμενοι,1 καὶ μὴ "᾿ θανατούμενοι- 1ο. ὡς λυπούμενοι, ' τον χί. 

ἀεὶ δὲ " χαίροντες" ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ " πλουτίζοντες - ὡς μηδὲν 
ἔχοντες, καὶ πάντα " κατέχοντες. 

ἴσα. ἰϊ. 
. Ηερ. 
χὶϊ. 7, το. 

τῇ Εοτῃ. νἱΐ. 
11. Τὸ “στόμα ἡμῶν “ ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι,2 ἡ "καρδία «; νἱ!. 13, 

ἡμῶν 3 ᾿"πεπλάτυνται: 12. οὐ "στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε 5 ἔοι. ται. 

δὲ ἐν τοῖς ᾿σπλάγχνοις ὑμῶν 13. τὴν δὲ αὐτὴν " ἀντιμισθίαν (ὡς 
16. οἱ Οος. ἱ. 5; ςδδρ. ἰχ. 11 ΟὔΪυ. 
Ιχχνὶϊ. 4: Ῥτον. Χχὶχ. 45; (ὦ 

Ῥ : Οος. νἱΐ. 30, χὶ. 2, χν. 2; ᾿ Ὑδεᾶδξ. ν. 21. 
ΤΑ Ἐρβ. νὶ. τῳ τ Πευϊ. χὶ. 16; Ῥε. Ἴχνὶϊ!. 32. 

τ ΟΒδρ. νἱΐ. 15; ΡΏ1]. 11. «2 Οὐ]. ἰἢ, χ2; ῬὮΣΙτα, 7, 12. ἱ 

1; ΡΒΪ]. 
ἷν. 4:1 
ὙΠΒεββ. ν. 

4 ε. 
5. ΟΒδρ. ἰν. 8 ουἱγ. 

υ Εοχι. ἱ. 27 ον. 

1 8 “6, ἁ, ε, εὶ βᾶνε πειραζομενοι ἴοτ παιδενομ-. 

3 ῳ Κορινθιοι (, ἔ, νρ. ἀπά {πε Βοδαϊτίο. 

θανατούμενοι : ας ελαΞίεμεά, 5:., 45 ἃ 
Ῥυπίϑῃπιεπι ἔοσ Πἰβ βὶπβ, ῃο πδά νετῪ 
ΡτοδαθὶΥ Ῥεεὲπ βαϊὰ οἵ πὶπι ψπεη ἴδε 
πεν οὗ δ΄᾽5 ρτίενουβ βίσκηςββ (ἰ. 8, εἴς.) 
τελοῃεὰ ἢἰ8 ἴοεβ δὲ Οογίπιῃ, ὀμέ ποέ ἀἰϊφά.. 
Ηε ἄοεβ ποῖ ἄεῃν ἴῇδὶ ἢε ἢδ8 Ὀξδθη 
" ρῃδβίδηβα ᾽ (8εε γε. δηὰ οὔ οβδρ. χίϊ. 
7-0}), θυὰϊ δε τεοδ]β ἰῃ Ἰπδη κα πε 88 τῆς 
ψΜοτάβ οἵ 8. οχνιὶ. 1:8, παιδεύων ἐπαί- 
δευσέν με Κύριος, καὶ τῷ θανάτῳ οὐ 
παρέδωκέν με. 

γες. το. ὡς λνπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίρ- 
ὄντες: ας 5ογγοισζμί (1Π18 σμαῦρε 'π οπα 
βεῆβεὲ ψὰ8ϑ πὸ ἀουδὶ αυΐϊϊε ἴτὰε), γεΐ 
αἰτσαν γε)οϊείηρ. ΤὨΐθ, ν Ὡς 18 ἔτε- 
υεπεν βροκοη οὗ ΌῪ ἴῃς Αροβῖϊε 45 ἃ 
Ὠγίβεῖδη ἄυΐϊν (866 τεῦ), 15 βρεοίδι!ν 

Ῥιοπιίπεπι ἰπ {Π|8 Ερίβεῖε; οὐ οδδρ. 1. 
24, νἱϊ. 4, ἀπὰ ἴδε ποῖε οχ ἰΐ. 2,3. ϑί. 
ῬΑυ}}5 ννογάβ δὲ Δη εοῇο οὗ πε ἕδγεινε!! 
ννοτὰβ οἵ Οἤγῖβι ([ομη χνὶ. 22), ὑμεῖς οὖν 
γῦν μὲν λύπην ἔχετε. . . τὴν χαρὰν 
ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν.---ὡς πτωχοὶ, 
πολλοὺς δὲ πλοντίζοντες : ας ῥοΟΟΥ͂, 56., 
48 ἃ ρδυρει---ἴδε νοζγὰ 18 βίσοηρεγ ἴῃδῃ 

(1λε ἰδυηῖ βεαπὶβ ἴὸ ἕδνα Ὀδθη 
τῆγοννη δὲ πη; οὐ ῬΏϊ. ἵν. 12 δηά 
οἤδρ. χὶ. 7), απά γε νιακὶπρ πιαρν γἱοῖ, 
5... ἰπ ἴῃς ΠΕΑΥΘΩΙΣ, τιοπεβ; οὐ τ Οος. ἰ. 
5, Μαῖι. ν. 3, πᾶ εβρ. Ρχον. χί!Ἱ 7 (ἃ 
ραββᾶζε Ὡς ἢ 866 πὶ8 ἴο πᾶνε Ὀεεη ἴῃ ἴΠ6 
ΑΡροβεῖε᾽ β πυϊπὰ), εἰσὶν οἱ πλοντίζοντες 
ἑαντοὺς μηδὲν ἔχοντες, καὶ εἰσὶν οἱ 
ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πολλῷ πλούτφ.--- 
ὡς Κἰδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες: 
ας μαυΐηρ ποίπέηρ απὰ γεὶ ῥοςςεςείηρ αἰΐ 
ἐλίηρε; οὐ. τ Οοτ. 111. 22, “ 411 τππρ8 ἅτε 
γουβ ᾿᾿. κατέχειν (ϑες τεΉ..}) 8 ἃ ΒίΓοηρ Γ 
ννοτὰ τῃδη ἔχειν ; ἰΐ 18. “το Βοϊ]ὰ ἔλϑβι " οἵ 
“10 Ροββ685,᾽ 48, Ζ.6.. ἴπε ἰαπά οἵ ρτο- 
τηῖβε (] ̓δῇ. ἱ. 11). 

γν. 11-13. ΑΕΡΕΕΟΤΙΟΝΑΤῈ ΡΕΟΙΛΕΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΡ ΗΙΒ ΕΚΑΝΚΝΕΒΒ ΑΝῸ ΒΥΜΡΑΤΗΥ͂, 
ΑΝῸ ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤΗΑΤ ΤῊΕ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ 
ΗΟ" ΒΗη:0ῸΨΜ ΤῊΞ 5.ΜΕ.--νεῦ. τ. τὸ 
στόμα ἡμῶν κιτιλ.: Ομ» ν»ιομέκ ἐς οῤέη 

5 ΔΒ Πᾶνε ἡ καρδ. υμων. 

(ἀνέ. Ξξ ἀνέῳγμαι, 45 οἴεπ ἰπ ἰαῖες 
δέκδΩν, σρδανς ἣς ῥγεϑεμί εἰρτιϊβοδίίοη, 
8ἃ8 δ 1: Οος. χνί. 9) μηηίο γομ, Ο Οογίη- 
ἐλέαης, ἐ.6.. 1 ὅτὰ βρεακὶηρ αυϊϊε σλπάϊ ἀν 
ἂπά ἐτεεῖν ἴο γοὺ (8:6 τεῆ.). Οπἱγ μετα 
δηὰ δὲ αδὶ. ἰἰϊ. σ, ῬΒ1). ἵν. 15, ἄοεβ 8ι. 
Ῥδυΐ ς4]} ἢΐ8 σοτγεβροπάεηιβ ΌῪ πϑπῖα; 
Βετῖε ἰξ ἐπιρῃδβίβεβ πε δῆεοεϊοπδῖε πδίυσα 
οὗ ἢπὶβ ἀρρεαὶ, δὰ ἰὰ βίηρίεββ. ουἕ (86 
Οοτπιμίδηβ ἴοπὶ ἴδε νηάες οἰτοῖς ἴο 
ψνΠοπὶ [ἢ Ἰεϊίεγ νν85 δ ἀγεββεά (,. 1).--- 
καρδία ἡμῶν κιτ.λ. : ομτ ἀεαγί ἰς ἐπὶ αγρεά, 
ὙΠ Ιςἢ 15 ἰηάεςά ἴῃς τεδβοη οὗ Ὠἰβ ἐγεεάοσ 
οἵ Βρεεςῇ, ἴογ ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς 
καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ (Μεῖῖ. χί!. 34). 
ΒΥ επἰδγρεπιεηὶ οἵ βεαγὶ ἰ8 πχεδηΐὶ δῖα ἃ 
ΨΔεπίηρ οὗἁ βγπιραίδυ, δπά ποῖ πε ὃχ- 
Ῥαπβίνθηςβϑβ οὗ ἰοὺ (188. 'ἴχ. 5) οὐ 8ῃ ἰπ- 
ογεᾶβθα ἴῃ ἱπίεϊϊρεηος δπηὰ τνϊβάοτη (1 
Κίηρβ ἵν. 29). 

νει. 12. οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν 
κιτιλ.: γὲ αγε πο εἰγαείεπεά ἐπ ες (1 πὶ8 
οαττίεβ οἡ {πε πηείαρβοσ οὗ πεπλάτυνται), 
διέ γε αγὸ Ξεἰγαϊέεπεα ἐπ γομ οτσπ αὔᾶεο- 
ἐΐοηα; ἔ.6., ἢΐ8 δἀνογβαγίςβ δὶ Ὁογ πιῇ τᾶν 
δᾶνε βαιά (πΠδί ἢῈ ννὰβ ἃ πιδῃ οὗ πδζτονν 
βυτηρδίδίεβ, δπά ἴπαὶ ἴπδσε ννὰ8 ΠΟ τοῦτ 
ἴῃ δὶ8 Πεαγῖὶ ἴοσ ἢϊβ Οοσ πιῃίδη οοηνεσγίβ, 
δυῖϊ, ἴῃ ἴδοις, τῆς ἸΔοἷκ οὗ βυπιρδίῃν νν88 οἡ 
ἐμεὶν 5'ἀε---ἰἰ ἰδ ἐλον τὶ ἅτε “πᾶγγονν- 
πιϊηδεὰ ", τὰ σπλάγχνα -- [λὰε ὑρρες 
νίβοεγα, ἐ.ς., τῆς Βεδγῖ, ἰὰπρ8 δπὰ Ἰίνεσγ, 
τε νῖι8] ραγίβ, ἀπὰ 80 πιᾶν ὃς γεπάεγεά 
“τῇς αβεοιίοηϑ ᾽". 

Νεῖ. 13. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν 
κιτιλ.: ποῖῦ 70» α γεοονιῤέηςε ἐπ ἰεζε κἰμά 
(απ δοουβ. ἐπε δῤεαλ ας μπίο οἰῖἰ- 
ἄγεν, 5ε., ΜὮΟ βῃουϊὰ τεβρεοὶ δηὰ ἱπιίϊδῖς 
ἐμεῖς ραγεηῖβ (οὐ τ Οοσ. ἵν. 14)---ῦξ γ6 αἷ5ο 
ἐπίαγρεά, 5... ἴῃ Ὠδατῖ, 

γν. 14-ν|. 1, ῬΑΒΕΝΤΗΕΤΙΊΟΑΙ,.--ΗἕΕ 
Δ ΑΆΝΒ ΤΗΕΜ ΑΟΘΑΙΝΒΥ ΤΟῸ ΒΑΜΙΠΙΑΚ 
ΑΒΒΟΟΙΑΤΙΟΝ ΨΙΤΗ ΤΉΕΙΒ ΗΈΛΑΤΗΕΝ 
ΝΕΙΘΗΒοῦκΒ. Ὑδεδβε νεσβεβ 8ἃτῈ βοπῖε- 
ψ δὶ ρεγρίεχίηρ, ἱπαϑπλυο 45 ΠΟῪ 56: πὶ 
ἴο ἱπιοσγυαρι τῇς ἀρρδβᾶὶ οὗ νν. 11-13 ὉΥῪ 
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Ὑ ΕΠ ετα ϑαὶν; τέκνοις λέγω) πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 

γοῦντες ἀπίστοις 3- τίς γὰρ “μετοχὴ δικαιοσύνῃ ὃ καὶ " ἀνομίᾳ ; 

χ στη. ἵν. 
1. ς- 

νἱ. το; 2 ΤΏ εδββ. ἰΐ. γ; Τίς, 1, 14. 
ετα ΟὨΪΥ; τ'. τ: (οσ. νἱὶ. 5; ἵὐἱκ. ν. 36. 

1.6, ἁ, ε, ᾧ, αὶ ἀπά {πε Ῥεβῃϊξίο βανα καὶ μη. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β νι. 

14. Μὴ ̓ γίνεσθε " ἑτεροζυ- 

Υ ΤΟ βερε: νἱἱ!. 4, 1Χ. 13, χιὶΐ, 8, οἷς. ; οἱ. Εσοῖυδ. χἰϊὶ. 
ἃ ἤετε οὔἱγ. Ὁ Οοὶ. ἱ. 12; τ. τ Κίηφε χὶΐ, τ6. 

36 δδ8 μετα απιστων. 

3.6 828 δικαιοσυνης μετὰ ἀνομιας ; Ὁ" δικαιοσυνης και αδικιας ; ὈΞΕ δικαιοσννη 
και αδικια. 

4 Κα δῃὰ τἰῇε Ηδγοίεδη ἰεχὶ ἣᾶνε τις δε; δεῖξε ἡ τις ὙΠ ἴῃς ῥτίποῖρδὶ υποία!β 
δΔηὰ νβ8. 

5 Ὁ", ἀ, ε ξίνε φωτος. 

5 ὍΕΟΘΚΙ,, καὶ ἀπά δε ϑυτίας νββ. ρῖνε Χριστῳ; ὑδείζες Χριστον νἱ τ ΦΒΟΡ 17, 
ἁ, ε, ἔ δπὰ τῆς Βοπαίϊτίς. 

Ἴ Βελιαρ ἰΒ τε τίρῃε βρε]ἶπρ; ὉΠ ῈΚ δᾶνε βελιαν ἀπά Ὁ βελιαβ ; βελιαλ ἀρρεᾶτβ 
ἰπ ἃ ἔενν ουτβίνεβ οηἷυ, δῃὰ ἰῃ ἔ, ζ, νξ. 

8 17 δπὰ ἴδε Βοδδίσὶς δὰνς πιστον ἴοι πιστῳ. 

πε ἱπισοάποτίοη οὗ ἀπ ἰγγεϊενδηϊ ννγηίηᾷ. 
Π{πἼ8εγ δὲ οπτῖεά, της ἀγρυπιεης ἰ8 αυΐτς 
οοηδβεουῖῖνε, νἱϊ. 2 ἤ. Ὀεΐηρ ἰπ οἷοβε δηὰ 
ενϊάεης οοπποχίοη ν ἢ νὶ. 11:-13. Απᾶ 
ἴε μδ8 Ὀδεη βυρροβεά ἴπᾶὶ τῆς ψδοὶε 
βεοιίοῃ ἰβ ἅπ ἱπίεγροϊδιίοη εἰἴπεσ (α) 
ὐάεά Ὀγ ὅ8ι. Ῥαδὺ δῆϊογ τῇς δγείναὶ οἵ 
Τίταβ, ἰπ σοπβεαυδησε οὗ ἴδε πεν δες 
μαά τερείνεὰ 48 ἴο ἴῃε βῖδϊε οὗ τῆς 
Οοτἰπιπίαη Ομυτγοῖ; οὐ (δ) Ὀεϊοπρίηρ ἴο 
Δηοῖδος Ραδυϊΐης ᾿εϊῖεσ (ροββί οἷν τῆς [,οδὲ 
Ερίϑβεϊε οὗ τ Οοσ. ν. 9)ν δηά ἱπβογίεὦ βεγε 
αἱ ἃ ἰαῖϊεσ ἄδλίς ψῆεη ἃ οο]ϊεςείοπ οὗ 
Ῥαυϊίηε Ἰεϊϊειβ θερᾶῃ ἴὸ ὃς πηδάς; οσ (ε) 
1: 848 Ὀδδη σεραγάβά (6.6... Ὁ Ηεἰησὶςῖ) 48 ἃ 
παρτηαεηῖ οὗ Δη δηςίεπὶ πουλΐν, ποέ ὃν 81. 
Ῥδυϊ, ννδῖςβ. δ48 ἔουπά 4 τεβείπρ ρἷδος 
ετα. [τ ἰβ υτρεὰ ἴῃ ἕδνουν οὗ {πε ποη- 
Ῥαυϊΐης δυϊμογβῆϊρ οὗ ἔπε βεοϊίίοη (Πδῖ (α) 
ἰξ οοπίδίπβ ἃ οοπβίσγαθὶς πυτρεσ οὗ 
ννοσὰβ ννῃϊοἢ ἄο ποῖ οσοὺς εἰβεννῆεγε ἰπ 
81. Ραυ]. το τ 8 ἰξ τῇδυ ὃς τερ]ϊεὰ (μαι 
ἑτεροζνγεῖν Δηὰ βελίαρ πᾶνε πεῖς οτρίπ 
πῃ ΟἿ. ρῃγαβεοίΐορυ, ννῃϊ]ς ξολυσμός 8 
ΔΙ,ΧΧ νοσζὰ (βεε σε) ; δηὰ τῃδϊ, ἃ8 ἴο 
ἴδε νοτγάβ μετοχή, συμφώνησις, σνυγκατά- 
θεσις, ἴξ ἰ5 ποῖ Βυγρτίβίπρ τΠδῖ βοπιε οὔτῃςε 
ΒΥποηυτη8 ϑνῃἰοἢ ἄσγε ἰουπά ἱπ [18 βεοιίοη 
βῃουϊὰ θὲ Τοοτηραγδιίνεϊυ τατθ. [ἰ ἰβ ποῖ 
εἌβυ ἴο Βηὰ (45 ἢ45 μετὲ θεδη ἄοπε, ν ἢ 
ΠΟ 5Π18]] 51}}} βσε ἀϊδεϊποῖ ἴεγπιβ ἴο σοη- 
νεῪ αἰπιοβὶ {πῸ βατηε ἰάεδ. (β) ϑοππιίεάδὶ 
τρῈβ {παὶ {πε ρῆγαβε μολυσμός σαρκός 
(ν11. 1) 18 φυϊῖα ὑπ- Ραυΐπε, δηὰ τῆι ἴξ ἰ8 
ἱποοπβίβιεπε ψ ἢ 81. Ῥυ]᾽ 5 Ρβυσῃοϊ ορῪ 
ἴο Βρεὰκ οὗ Ὀείηρ “οἰεαπβεά ᾽" ἴτοπι 1ἴ, 
ἱπαβσῃ ἢ 48 ἔοσ ᾿ϊπὶ {πε σάρξ [5 Αἰννᾶγ8 
ταἰπιεὰ Ὁγ δεἷἰη. Βαϊ ἴδεγε 8 πο ᾿πουρδὶ 
Πεσα οὗ ἴῃ ταἰηΐϊ οὗ δἷη υνῃὶοἢ γεπγδί 8 ἴῃ 

ΤἈ1]εἢ πλδη ; μολ' 8 ἰννᾶγβ υδεὰ ἴῃ 
ἴῆε ΧΧ (βεε τεῆ.) οὗ ἃ ἴοο ἱπιϊπιαῖς 
δβϑοοίαϊίοη οἵ ἴπε Ἵοὔοβεπ ρεορίε νυ 
Βεδίπεη παδίίοηβ, απὰ βυο “ ςοπιίλπιὶηδ- 
τίοπ ᾿ 18 Ἔἐχδςυῖν τννῆδι ἰξ βίαπάβ ἔοσ ἴῃ 1Π15 
Ρίαςβ. Α8 δῃ δερυπιεπῖ ου πε οἵδετ βίάβ, 
ἴδε οσοὺτ ἱπ {Π|8 βεςϊίοη βενεγδὶ αυϊα 
φοπηῆου Ῥδυϊΐΐπε ἰάεαβ δηὰά ρῆσαβεβ, 
ἐ.Ρ.ν. ἴδε οοπίταβε οὐ ΟἸ σι βείδπν ἀπά 
Βμεδίπεπάοπι 88 ἰἰρῆϊ δηὰ ἀδγκηςββ (νεσ. 
14), ἴπε ἀεβοτγίρείοπ οὗ Ὁ γί βείδηβ ἃ8 αοά 8 
ἀεπηρ!ς (νετ. 16), τε ρῆγαϑεβ “τπε Ἰἰνίηρ 
αοά " (νες. 16) δῃ ἃ “ {πε ἔδξασ οἵ αοὰ "(νἱϊ. 
1), ἴῃς Ἰπιγοἀυςείοη οὗ {πε ἰετπὶ ἀγαπητοί 
(νι. 1), εἰς. Μὲ τεραγά, τῃεγείοσς, ἐπα 
βεοίίοη δ8 υὑπάουδιεάϊν Ῥδιΐπε; δηά, 
ξασίπεσ, [18 ςοηπεχίοη νυν ναὶ ρσεοθάεβ 
τενς 818 ἰἴβεῖ ἢ οη ἃ οἷοβε ἰπβρεοϊίοη οὗ (μα 
ῬὨγαβεοίορυ. Τῆς Αροβῖῖε ἢδ5 Ὀδἱάάεη ἴδς 
Οοτπεῃῖαπβ “ Βε γε επίαγρεά ἰπ μεαγῖ"". 
Βυὲ ἢς ἰβ τεπηϊπάδαά ἐπαὶ τΠ18 ρῆγαβε μδ8 
ἃ Ὀδὰ τηεδηίηρ ἴῃ τε 1 ἂνν (θεῖ, χί. 16; 
8ες Ομδβε, Οἰἱαξείεαί Κευΐειυ, τ8ρο, Ὁ. 
151), ΨὮετα ἰξ 15 βρριίφα τὸ τπδῖ ἐχοαββῖνς 
τοίεγαπος ὑπο 5πουϊὰ ρεγπιῖὶ τπεὲ ψνοῖ- 
581} οὗ οἵδε ροὰβ δεβι ες Ϊεῃονδῃ; δπὰ 
80 ἢε Παβίεπβ ἴο ρῖνε ἃ ννασπίηρ (ραγδη- 
ταεῖῖοδ!ν ἱπισοάυςεα) το με Οοτγίπιμίδπβ 
ἐπὶ ες ἄοεβ ποῖ πιεδῃ ΌῪ δηϊδγρεσπηεπίὶ οὗ 
Βεολγὶ δὴν ὑπάυε τοΐεσαπος οἵ οἵ ἽἿοη- 
ταπχϊπδιηρ ἀββοςίδιίοη νἱτἢ {πεῖς Βεδίποη 
πειρρουτβ (8εεὲε ὁπ ἵν, 4 ῦονε ἴοι 
ἄπιστος). 

γεῖς. 1:4. Μὴ γίνεσθε ἑτεροζνγοῦντες 
κιτολ, : δὲ ποΐ (πιατῖκ τῃδὲ τ1πῈ ργεβ. [εῆβε 
γίνεσθε ἱπάϊςαἰεβ πε Ὀερίππίπρ οἵδ βίαϊε, 
5ς., “ἀο ποῖ Ὀεοοτηε᾽᾽ἢ ππεφναὶϊίν γολεά 
«οὐέῆ μπδεϊευεγς, τῇς σοηβῖσ. δεΐησ “δε 
ποῖ υποαυδὶὶν γοκεά, 45 γουὺ ψνουϊὰ ὃς ἰξ 
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16. τίς δὲ "συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων ; ὑμεῖς ' γὰρ “ Βετρ ροὶν; 
4 ναὸς 2 “Θεοῦ ἐστε "ζῶντος, καθὼς ὃ εἶπεν ὁ Θεὸς, “Ὅτι 'ἐνοικήσω 

ἐν αὐτοῖς καὶ " ἐμπεριπατήσω " καὶ ἔσομαι αὐτῶν 4 Θεὸς, καὶ αὐτοὶ 
1. " διὸ “ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ 

ἀφορίσθητε," λέγει Κύριος, “καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε." “κἀγὼ 
ἔσονταί μοι δ λαός ". 

Χχὶϊί. οι. 
ἃ τ Οος. ἐἰϊ. 

εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18. καὶ "ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς « Ἀεδ. τ, 3. 
Εορα. νἱΐι. 

ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας," 'Ψ λέγει ' Κύριος ' παντοκράτωρ. τι; (οἱ. 
Τί τ. ἱ,. 5, 14 οὐἱγ. ΕΚ 1εν. χχνί. 12. ἢ 1584. 11]. τς 

Κ2 581. ψἱϊ. 14; (7. [58. ΧΙ]. 6. 12 84πι. νἱΐ. ὃ; ο". Εεν. ἰν. 8, εἴς. 

δ. 16; 2 
ἱ Εσεῖς. χχ. 34; οἱ. Ζερᾷ. ἰἰξ. 20. 

Δ ΜΒΟΟΓΞΕΟΘΚ, ἢ, αὶ ἀπά τἢς ϑυγτίας νβϑ8. (ργοραδῖν ἴτγοπι σ Οοσ. {ἰΐ, 16) βυρροτὶ 
νμεῖς . . . ἐστε; δεῖζει ἡμεῖς . . . ἐσμεν ΨἘῸ δ᾿ ΒΌΕΡ, ἀ, ε δηὰ τῆς Βομαίτις. 

3.9" ΠΔ8 ναοι. 

3. οι καϑως εἰπεν Ὀ" ἜΘ, ἁ, ες, ξὶ βᾶνε (του!) λέγει γαρ (8εε ποίε). 
4 6Ρ, αὶ βᾶνς αντοιῖξ ἴοσ αντων. 

5 ΌΕΟΚΙ,, νᾷΕ. τεδὰ μοι ; Ὀεϊίετ μον ἢ ῬΒΟΡ 17. 

6 ῬΕΚΓΡ εἶνε εξελθετε; Ὀεῖίες ἐξελθατε ἢ  ΒΟΘ 17. 

γου Ψετε γοκεὰ υυἱῖἢ ἀηθε]ενεσβ". Τῆς 
τηοϑὶ ουνίουβ ἀρρ]οδιίοη οὗ βυςἢ ἃ ῥτο- 
διδιθοη ψουἹά ὃς ἴο ᾿ρεέπηβετιαξε ψ ἢ 
τῆς πεαίδεπ, ννῃίς ἢ νναβ σοπεπυδὶν ἔοσ- 
Ὀἰάάεη ἴο τὰς οὔοβεη ρεορίε (βεε Ὀευϊ. 
νἱϊ. 3, ]οβῆ. χχιϊῖ. 12, ΕΖτα ἰχ. 2, Νῇ. χίϊὶ. 
25), πὰ τἢϊ8 18 ργοῦδοὶν ἴπε πιαίπ ἐβοϑβδὶ 
Πέτα (8ες τεῖ. ἴεν. ἴοσ ἑτερόζνγοφ) ; δυΐ 
ἴο ἱπάυϊξε ἱπ ἀρ» εχοεββίνε ἐΆΠΝ  Ασ 
οἵ ἰπίεσοουτβα '᾿νουἹὰ ὃς “το Ρε επϊατρεὰ 
ἴῃ Βελγι" ἱπ ἃ ΨᾺῪ ΨὨϊοΒ τπε Αροβιὶε 
βοη σἷν ἀεργεοδῖεβ υ. 1: Μδος. ἱ. 15). 
Ηε επίοτοεβ τπῖβ ΌῪ ἧνε οοπιγαβίβ νοι 
ἱΠυβίταιε πὰ πο ΒΕΎΟΙΕ δεΐννεεη ΟὨτίβ- 
τἰδπῖεν δηὰ μεδιμεπάοπι.---τίς γὰρ μετοχ' 
κ,τιλ᾿: μὸν τολκαὶ γεϊϊοιοσκὲῤ λαῦε γὶρκέ- 
ἐομϑπέδς απὰ ἰαισίφ5ςπε:5 ὃ ΟΥ τολαΐ ἐον»:- 
"νμπίον ἠας ἰἰρλκὲ τοῖὲκ ἀαγάμεςς ὁ Οἵ. 
Ἐρῃ. ν. 7, μὴ οὖν γίνεσθε ἰτοχοι 
αὐτῶν " ἦτε γάρ ποτε σκότος, νὺν δὲ φῶς 
ἐν Κυρίῳ, ἀπὰ οἵ, ἔος ἴπε βᾶπηθε ἰπηᾶζε, 
Αςῖβ χχνὶ. χϑ, οῃι. χὶϊϊ. 12, τ Τ 688. ν. 5 
πὰ οἤδρ. ἱν. 6, χὶ. 14. 

γεν. 15. τίς δὲ φώνησις κιτιλ.: 
ἀπά ισκαὲ εοπεογά μας ΟΝγίΞέ τοξ ἢ Βεἰἑαὶ ὃ 
ογ τολαί ῥογέϊοη ας α δείξευεν, 5... ἃ ΟἾτΊδ- 
ὕλη (8βεε Ας(β χνΐ. :, ΕΡΆἢ. ἱ. τ, (οἱ. ὶ. 2, 
εἰς.), τοῖκ απ μηδεοϊέδυεν, 5...) ἃ Ὠελῖῃοη 

(δεε ου ἱν. 4 ἀρονε) Ὀνλ Ξε τσογέδ- 

ἰεοϑμέος 18 ἰτεαυεητν τεπ δε παράνομος 
(θεαῖς, χίν. 13,1 Κίηρβ χχ. 13) οἵ ἀνομία 
(Ρ5. χνίϊ. 5) ὉῪ ἴδε ΧΧ ; {ΠΕῪ πενὲῖ 
{τεδὶ ἰἰ 48 ἃ ργορεῖ πᾶπιε, δἰ πουρῇ Τπεο- 
ἀοιίοη ἀοεβ 80 δἱ Ϊυὰρεδβ χίχ. 22, δηὰ ἰξ ἰ8 
80 τερατγάδα ἰπ ἰδίεσ ᾿πτεγαΐυγα (6. ς., Τεςί. 
χΠ. Ῥαένίαγελ. ἀπὰ Οναε. 56 γ11., 1ϊ., 63, 
13) Ηετε ἰξ ἰβ ἴπε ρεγβοηϊδοδιίίοη οὗ 
νομία, Ἰυ5ὲ 245 ΟἾγίβὲ 15 ἴδε ρεγβοηϊβοδ- 

τίοη οἵ δικαιοσύνη ; (πε οοπίγαξι 18 τπδὲ 
δεΐψεεη ΟἸγῖβι δηὰ ϑδίδη (οὐ τ Οοτγ. χ. 21). 
8ες ΟΠΒατ θ᾽ ΑΙ Ξεσηϑίοη οὐ [Ξαΐαλ, ΡΡ. ἵν. Β΄, 
ἴοσ τῆς ἰδεπεϊβοδιίοη οὗ Βεϊϊας νυν ἢ ϑαΐδη. 
ΤΠῃς Ηδῦτεν ἔογπι, Βεῖίαὶ, σὰ ἃ βυῦ- 
βπτυτοπ οὗ γ ἴοσ ἰ, ἰ8 ψτίτεη βελίαρ ἱπ 
τς δεβὲ ατεεκ Μ995. (δεε οτὶξ. ποῖε). 

γες. τ6. τίς δὲ κατάθεσις κ-τ᾿λ.: 
απὰ τολαὶ ἀργεενεμέ πὰς ἐλε Τενεῤίς οὗ 
Οοά τοἱέκ ἑάοὶς ) Ικ ἰβ φυϊϊα ὑππδο ββασΥ 
ἴο τλδῖκ {πῸ6 δῦβεπος οὗ ἴδε δγίίοϊες ὉῪ 
τιδηβδιίησ “ὦ τερὶε οὗ αοά᾽": ναὸς 
Θεοῦ [48 ἐξοσαις Δηλσίῆσγουϑ, 45 ἃ 4υδϑβὶ- 
ἰεομηΐοδὶ ρῆγδβε, ἀπὰ ἱπ [6 Αροβιῖς᾽ 5 
τπουρβι {Πέτα 18 ΟΠγ οπὲ βυςο Τεπρὶς, 
ψὨϊοἢ ἰ8 ΣῈ ἂρ ὉγῪ ἐπε Ψῃοῖς Ῥοάν οὗ 
Βεϊΐενογβ (8ες τς !).---ἡμεῖς γὰρ κιτιλ.: 
ον τε αγε ἐλε Τενιῤίε οὔ α Οοά τοῦο ὶς 
αἰέυε (βεε τοῦ.) ποῖς παῦ ζῶντος 45 τῇς 
ἐπιρῃαιῖὶς ννογὰ ἰβ ρίδοε [δβι.---καθὼς 
εἶπεν ὁ Θεὸς κιτιλ.: ας Οοὰ «αἱά, “1 τοὐ!ἱ 
ἀτυεὶϊ ἐπ ἐκενι (ἰμεθε ννοτὰβ ἅτε οπἷν ἃ 
Ῥδιδρῆγαβςε οὗ ἴ,εν. χχνΐ. τὰ; ἔπε αυοίᾶ- 
τίοπ Ῥερὶπβ ἉῈ νασ. 12) απὰ τοαὶὰ ἐπ 
ἐλενι, απὰ 1 τοὶϊἱ δὲ ἐλεὶν Οοά, απὰ ἐκεν 
ὁλαὶ! δὲ Μν ῥεοῤίε᾽" (τ΄. Ἐχοὰ. νὶ. 7, [6τ. 
χχχὶ. 33, ΕΖζεϊς. χὶ. 20, Ζεςῇ. νἱῖϊϊ. 8, χίῖ!. 
9, εἴς., ψΒοτα ἴῃ ῬτγοπΊβε [5 γεϊϊετδι ά). 
ϑένεγδὶ ραββᾶρεδ οὗ ἴῃς ΟΟΤ,, υὲς., ἴμεν. 
χχνί. 12, 188. ἴ"]. 11, ΕΖεϊ. χχ. 34 δληὰ 2 
ϑάζη. νἱϊ. 14 ἂς εσε οοπιϊποᾶ; δηά ἰϊ ἰ8 
ψνογῖἢ ποιοὶηρ τπδὲ {πε ἢτβὲ, βεςοηὰ δηὰ 
ἰουγῖῃ οὔ τΠεβε ἃγε πιδγκεὰ δ8 ἀϊβιίποὶ αυο- 
τλιίοπϑ ὃν ἴπε ἱπισοάυςίοτν ἑοτγυΐα νυν ἢ 
Ῥτεςεὰς τπεπὶ ἰπ τῆς Ο.Τ. ἱπ βὰς ςϑβς, 
υἱς., καθὼς εἶπεν ὁ Θεός ἔτοπι [,εν. χχνὶ. 
12, λέγει Κύριος ἔτοπι [88. [1]. 5 (ον ΕΖεῖϊ. 
Χχ. 33), απ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ 
ἔτοπὶ 2 ὅ4πι. νἱΐ. 8. 



8ο ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β νΠ. 

Δ στη, αἰ. Ψ]], τ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, " ἀγαπητοὶ, " καθαρί- 1ιο: 1 

12, ν. 1. 
Ὀ ἘΡΒ, ν.26; 

τι, ἰἰ. 14 ον ἰὼ Ῥαυ]. 
(ον. νι. γ. 
1. 13 ΟὨΪΥ. 
ὧϊ. 6. ἢ τ Οος. ἐϊὶ. 17, χν. 33; 

Με. 17. διὸ ἐξέλθετε κιτιλ. : τολεγέ- 
)ονε, “ Οονις ομέ ἥγονι ανιοηρ ἐδενε ἀπά 
δὲ τεῤῥαγαΐε,᾽" ταἰἐῇ κε 1, ογά, " απά ἑομεκ 
ποί απ μποίξαπ ἐδπίηρ απὰ 1 τοῖἱ! γερεῖυε 
)ομ." 80, ἴοο, ἴῃε Ηδάνεηὶν Μοίςε οὗ 
ἴε Αροσαῖνρβε οί “"" Ὁοχης ουὔὲ οὗ μεσ" 
ἴο ἴποβὲ ννῆο ννεῖα ἱπ ἀδῆρεσ οἵ Ἴοη- 
τατηϊπαιϊίοη ψ τῇ πε βἰπβ οὗ βάρη Κοπιε 
(εν. χνίϊϊ. 4). Βαϊ τῃε σοπιτηᾶπὰ τηυδὶ 
ποῖ θὲ πιίβαρρὶἰςἃ, ὅ8:. Ρεΐετ ν885 ψτοηρ 
ἰπ ““βεραγδεηρ᾽᾿ ΕἰπΊβεῖ ἔτοτι 8 αἐπεῖ]α 
Ὀτγείδγεη (( 8]. 1ϊ. 12), 45 ἢδ ννᾶ8 ψτοηξ 
ἷπ οδΙΠἶπρ τπδῖ “ ὑποίεδη " νος αοά 
μιά οἰεαπβεὰ (ΑςἰΒ χ. 14). Απά ὅ8ι. Ρδὺὶ] 
πεῦεν σουηβεῖβ ΠΥ δὲ Οοσίπιῇ ἴο “ βδερᾶ- 
ταῖς" Εἰ πη86 1 ἴτοπὶ {πε Ὀοάγ οὗὨἉ Πἰ8β ἐεἶϊονν 
ΟὨγίβείδπβ οπ δοσουπὶ οὗ {πεῖς βίπῆι 
᾿ῖνεβ. (1 Οοσ. ν. 13 ἰ8β ἃ ἀϊγεοιίοη ἴο πε 
ΟΒυτο ἴο ἐχοοπηπιιαηίοδίε ἃ δἰηξαϊ πιετη- 
θεῖ, ἃ υϊϊς ἀϊβετεπὶ τπηρ.) Τὸ δὲ 
ΑΡοϑβίῖίε βεραγαίίοη ἴτοπὶ ἀξαέλεπάονε νγ 85 
ἱπιρεγαῖῖνε, δυϊ βεραγαϊϊοη ἴτοπῇ ἔπε 
Ολνὶκέίαπ Οκωγοῖ ν88 ἃ 5. 8πὶ δηὰ ἃ 
βίῃ. 

Μεῖ. ᾿8. καὶ ἔσομαι κιτιλ.: απὦ “1 
τοῦ! δὲ ἰο γομ α Ἑαίΐλεν, απά γε «καϊ! δὲ 
ἐο Με Ξοης απὰ ἀαπρλίενς," Ξαὐξὰ ἐλε 1, ογὰ 
Αἱνρκέν. ὙΠε ἰάεαὶ τεϊδιίοη οὗ [βγδεὶ 
ἴο ]επονδῇ ννᾶ8 ἴδαὶ οἵ ἃ βοη ἴο ἃ ἔδίδεσ 
(Εχοά. ἵν. 22, [ετ. χχχί. 9, Η.08. ἱ. το); 
δυῖ τ8ς 11] πιεδηίπρ οὗἩ βυοῇ ννοτάβ νν88 
τεβεσνεά ἴοσ Ηἰπὶ ἴὸ τεδοῦ 80 οᾶπης ἴὸ 
τενεϑ]ὶ 186 Εδίπε (Μδῖϊ. χί. 27), 45 {πεὶγ 
[011] Ὀ]εββεάπεββ οἂπ ὃς τγεδ] ἰβεὰ οὐΪν ὉΥῪ 
τῆς δεῖς οὗ τπε Βδίπετγ᾽ β κίηράοπιὶ ψῆῸ 
“ἐ ρνετο τη 68 ̓" δἱ 4βι (εν. χχὶ. 7). 
σβάρτεκ ΝΙ].- ες. τ. ταύτας 

ἔχοντες κιτιλ.: λαυίηρ ἐλεγείογε ἐΐεςα 
(ποῖα ἐπε ἐπιρμδβίβ ρίνεη το ταύτας ὈγῪ 
118 Ῥοβίτἰοπ) ῥγοπιέξες, δείουεά, ἰεέ «5 
εἰδαπϑε οπγεεῖυες ὕγονι αἱἱ σοπέανπίπαίΐοη 
Ἰ ἐδμ ἀπά ετῤὶγίὶ (οὐ. τ Ῥεῖ. ἰϊ. σὰ, α 
οδη ἰϊϊ. 3). Με Βπά «δε ςοπεδίγυοτίοη 

καθαρίζειν ἀπό ἀραΐη ἰῃ ΕςοϊυΒ. χχχνῇ!. 
1ο δηὰ Ηθθϑ. ἰχ. 14 (βεε αἷβο Πεἰββπιδηῃ, 
Νεμε Ειδεϊείκαςς Ῥ. 44). Ννε μΑνΕ ἃἰτεδλὰν 

ἰηϊεὰ οὐἱ (οη νὶ. 14) 1πᾶὶ υσμός ἰ5 
δνάνε υδεά οὗ {πε ἀεδίδιπεπὶ ψΠῖοἢ 
βρτίῃρβ ουϊ οὔ εν!] (ἀπά ἐβρεςίδ!ν μεδῖμεπ) 
ΔΒβοςι:διίοῃβ ; [18 πιᾶὺ δἤες: τῆς πνεῦμα 
(δες οἡ ἰΐ. 13) 845 ΜῈ}1] 245 ἴῆε σάρἐ.--- 
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην κιτ᾿λ. : ῥέγγεοίηρ 

ς ετε οἱἱυ; 7εσ. χχὶϊὶ. ΕΣ 
ἃ οπ. χν. 28; ςδδρ. νἱϊ]. 6, τι; Οδἷ. {ϊ,.3; ῬΆ]. ἱ. 6. 

{ Βοκι. 111. 18 οηἱν (Ῥ8. χχχν. 2); 58. χὶ. 3; 2}. ςβδρ. ν. 11. 
Δ. χὶ. 3; Ἐρῆ. ἰν. 22. 

τ πμος, σώμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς "μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 

[ ἐπιτελοῦντες “ ἁγιωσύνην ἐν ᾿φόβῳ ᾿Θεοῦ. 
2. "Χωρήσατε ἡμᾶς" οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα " ἐφθείραμεν, 

τ Εδάσγδο νἱϊϊ. 33; 2 Μδςς. ν. 27 ΟἿΪΥ: ο". 1 
ς« Κοαν. ἱ. 4: ε δεῖς. 
ε Θεα. χιΐϊΐ. 6; Πομα 

λοϊήηεος ἐπ ἐπε γεαν οὗ Οοά, ς.., (ε ἔεασγ 
τμαῖ τηᾶπ ουρδξ το ἔεεϊ τονναγάβ αοὰ (5ες 
ν. 11ὴ,  ΒΙο ἢ ἴ8, ἱπάςςα, οπε οἵ ἴπε ριθβ 
οὗ τῆε Ὀϊνίπε ϑρίτγίε ([84. χὶ. 3), δπὰ 
ΜΠ ἢ ννᾶβ τερεδίεαϊγ οοτηπιεηάεὰ το {πε 
σἤοβεη ρεορὶε (θευϊ. νὶ. 2, ΡΒ. σχί. 1). 
ὙΠὲ ρτγδοιίςαὶ ἰββΒὰς οἵ δεϊϊεῖ ἴθ τδα 
ξέοίαιρεθ οὗ ἴῆε ΟἹὰ σονεπαπὶ (ννῃϊοἢ 
ἂνε ἃ γεῖ ἰάῦρε τηεδηίηρ ὑπάες ἴῃς 

Νεν) ἰβ ῥοΞέξέυς ἃ8 ννεὲ}] 28 περαξέυε, 
βδποι βοδίίοη 45 ΨῈ}] 45 βεραγαϊίΐἼοη. 8ιί. 
Ῥαυ]5 ννοτά ἔοσ πιᾶπ᾿β βδηοιβοδίίοη ἰ5 
ἂγ' » ἴδε γεσεἐέ οὗ νΟἢ ῥγοόςεβδ 18 
δεῖ ἐχργεββεὰ Όγ ἁγιωσύνη (3εε τε!) ; 
τη 8 'β ἐβρεοίδ!ν λπ διειίδυϊε οἵ αοά ἱπ 
τῆε Ο.Τ. (Ρε8. χον. 6, χονὶ. 12, οχῖῖν. 5, 
2 Μδος. {. 12). 

νν. 2:-4. ΗΕ ΟἿΑΙΜ5 ΤΗΕΞΙΕ ϑυῪμ- 
ῬΡΑΤῊΥ ΑΟΑΙΝ. Ηε πον τεβυσηεβ ἴδε 
ἌΡΡεδὶ νυν 18 ἱπιεισυριεὰά δὲ νὶ. 13 ὈῪ 
τε ραζεπιῃειῖςοαὶ νναγπὶπρ νὶ. 14-νῖϊ. χ. 
-π--νεσ. 2. χωρήσατε ἡμᾶς κιτιλ.: »ππαλε 
Υοονε ΚΟΥ Ἠ5, 56..) ἴῃ γουγ Ὠεδτίβ, ἐ.4., ἰεῖ 
ἴπετε Ὀ6 πὸ στενοχωρία (νί. 12); τ 
τογοηρεά πὸ νιᾶ, τοῦ σογγωῤίεά πὸ πιαη, 
τος ἰοοΐ αἀυαπίαρε οὔπο πιαπ. ΑΡρδγεητν 
δοουβαίίοῃβ οὗ [Π|5 βϑοζῖ δὰ θδεη ἰδίά ἴὸ 
διῖ8 σῇατρα (8βεε εβρ. σῇᾶρ. χίϊ. τό, 17), 
ἃπὰ Ὧδε ἰδ, 38 Ἔνεσ (.ῇδρ. ἰϊ. 17, Αςῖβ χχ. 
33), οαγεῖαϊ ἴο δβϑβεζὶ πεῖς Ῥδβοίεββπεββ. 
[18 δὴ ἐχοεδββῖνε σοβηεγηθηΐ οὗ ὄχερεβὶβ 
ψὨϊοἢ ἤπάβ πεζὰ ἀϊβεῖπος σπαῦρεβ Πἰητεάᾶ 
δῖ ἴπ {πε ἴῆτεε ννογὰβ ἠδικήσαμεν, ἐφθεί- 

, ἐπλεονεκ' εν. δεν ἃζεὲ υβεὰ 
αυπε ρεηογαῖγ, ἴπε Οὐ οπε παῖ οἤεγβ 
ΔΩΥ Διλδιραΐ Βείηρ τπε βεςοπά, φθείρειν 
οἴἴϊεῃ (βεε τεβ), ἰπουρὴ ποῖ δἰννᾶυβ, 
ΟΑτγγΐὶπρ ἃ ταΐεγεπος ἴο ὈοάμΥ ἀεβῖε- 
τηεηΐ [Ὠχοῦ ρἢ ἰαδὲ ; Πεγα (48 δὲ τ Οοσ. 11. 
17) [[ βεεπὶβ ἴο οοπποῖε ἱπ͵υγν οὗ δὴν βοσῖ. 

γεῖ. 3. πρὸς κατάκρ. κιτ᾿.λ.: 1 40 ποὲ 
56» ἰδὲς ὃγ τον ὁ εοπάενιπαίίοηι (ἰ.6., ἂο 
ποῖ {πΠ|πκΚ τπδι 1 ἀσουδβε γοι οὗἉ τηϊβιγυδεῖπ 
τε); δον 1 λανε Ξαἰά δεύονε (υἷς., ἴῃ 1. 
2, νἱ. χ1ὴ ἐλαέ γε αγὲ ἐπ Ομ ἀεαγίς (οἵ. 
ῬΏΪ]. ἵν 7) ἐο ἀἶε ἐοσείμεν απὰ ἴο ἰὲνε ἔο- 
φείκεν (ςῇ. ᾿. 6), ὁ.6., γουτ ἱπιᾶρε ἰ8 ἱπ τὰν 
δεατῖ ἴῃ 11 ἀπά ἱπ ἄεαῖῃ, ννΒετε τβετε 
ἰδ Βυςο ἢ} ἃ ΜΕΘ ΟἵἨ Βυτηρδῖῃυ 88 τῆϊβ, 
ἔπεσε οδη θὲ πὸ {πουρῆϊ οὗἉ “ζοπάετηπα- 
τοη "., νειβιεῖπ ρίνεβ ἃ ροοά νετζδδὶ 
ῬΆΓΑΪ1ΕΙ ἴτοπὶ ΑἸ Βεπδευβ (νὶ., 249), τούτους 



1---7. 

οὐδένα ' ἐπλεονεκτήσαμεν. 

ρῆκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
καὶ " συζῇν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

3. οὐ] πρὸς " κατάκρισιν λέγω " ' προεί- ἱ ἈεΗ͂. 1.1. 
ἐστε3 εἰς τὸ " συναποθανεῖν 

4: πολλή μοι "παῤῥησία πρὸς " ὑμᾶς, πολλή μοι ἦι, μιν. 
Ρ καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, “ ὑπερπερισ- 
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ΚΟβαρ. 1. 

1 ΟΒδρ. χε. 

τ; 2 Τία). 
ἢ, τὰ ΟὨΪγ. 

σεύομαι τῇ" χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ " τῇ ̓ θλίψει ἡμῶν. 5. καὶ γὰρ ἐλθούντων 5 Ἀοπα, νἱὦ 

ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν, οὐδεμίαν ἔσχηκεν ὁ "ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, 
ἀλλ᾽ "ἐν "παντὶ ᾿ θλιβόμενοι 7- ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι. 6. 
ἀλλ᾽ ὁ "παρακαλῶν τοὺς “ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς “ 20 οπ!ν. 

Ἐεδ ὶ. 4. 
ἐν τῇ " παρουσίᾳ Τίτου - 7. ᾿ οὗ " μόνον " δὲ ὃ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, κε ἘΞΗ͂ εἰ. 1. 

ι ΚΕεΗ͂. ἵν. 
"ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἦ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων υ ἴδ. χΙίΣ.᾿ 
ἡμῖν τὴν ὑμῶν " ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν " ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν "ζῆλον τοά ̓ς. 

; [(Κκ' 1. ,»2; σι). χὶΐ. τό; οδβδρ. χ. σ; [48.ἱ. 30 εἶτ ΕΘ Ῥ. ] , 
ΣΧ. το; ἰϊ. τ2. Χ Βοπ. ν. 3,11, νἱϊ 

« Μαῖι. ἰἱ. 18 (1ετ. χχχί. 15); 2 Μαες. χὶ. 6 ουῃἱγ. τεῆ. ν. 2. 
χὶ. 4; ΡὨ]]. 1... 6; (οἱ. ἱν. 13. 

ν Μεαῖι. χί. 
ἵν. 6; τ Ῥεῖ, ν. 5 ουΪγ. νι ζος. χνὶ. 17; οδδρ. 
23, ἰχ. τὸ ; ςδδρ. νἱϊὶ. το, εἰς. Μετ. τὰ οὐἶγ; οὕ. 

ἃ οι. χ. ἃ; Ρ5. Υἱΐ. σὲ, ἰχ. 2, 

του προς κατακρ. ἰδ ἴῃε οτάε οἵ ὈΕΘΚΙ,, εἴς. ; Βεϊξες προς κατακρ. ου ὙἱῈἢ 
ΝΒΟΡ. 

28 οἵη. ἐστε. 

4 Β Β88 εν τῇ χαρᾷ. 

5 Ὁ Ἔ, ἁ, ε δπά ἴδε Ῥεβδίιο ἢανε προς υμας ἐστιν. 

δΑδΕες πασῃ τῇ Ὁ" Ὲ" πᾶνε πολλῃ.- 

5ΟΌΕΙΡ πᾶνε ἐσχήκεν ; ΒΑΚ ἤᾶνε ἐσχεν; ΟΟ δπὰ {πε ϑυτίας νββ. ριξ ἐσχ.- 
δῆει ἀνεσιν. 

1 Ὁ", ἀ, ε ξῖνε θλιβομενος. 

"Δ Ὁ Βᾶνε ἀναγγ. υμιν. 

δ᾽ οἱ βασιλεῖς ἔχουσι συζῶντας καὶ συν- 
αποθνησκόντας. 

γες. 4. πολλή μοι παρρησία κιτιλ.; 
Ξγεαὲ ἐς νιν δοϊάμδες οὗ ϑῤέέεῖ ἐοτυαγάς 
οι (ε΄. νἱ. 11, ργεαΐ 15 μῖν ρίογγίηρ ὁπ 

)ομν δελαϊ, 5.., οὰ. δοοουπὲ οὗ ἴδε ρσοοὰ 
πεν οὗ {πεῖς οοηάυσξ “. ἷ. 14, 111, 2),1 
αν βι1εἀ τοῖς ἐονιξογὲ (ἴος ἴμε οοπδῖγ. οἷ, 

ε ἰΐ, 40, οπῃ. ἱ. 29, 2 Μδοο. νἱΐ. 21), 
5...) νι ἐλ σοπιΐοτὶ (ποῖε ἴῃς δτίοὶς 
ψΒς ἢ ΤίταΒ πδὰ Ὀτουρῃὶ, 1 οὐυεγῆοτυ τοῦ 
7ον (ε΄. ῬΆΙ. ἰ1. χ7, ΟΟ]. 1. 24) τ αἱΐ ΟὩ 
αδϑ᾽ϊοίέοη (5εε νἱ. το). 

νν. 5-:.:.2ὥ.. ΗΒ ΨΑᾺΒ ΟΟΜΕΟΒΤΕΡ ΤῸ 
ΤΕΛΕΝ ΚῈῸΜ ΤΙΤΌΒ ΤΗΑΥ ΗΙ8 ΕΕΒΌΚΕ 
ΗΛῸ ΒΕΕΝ ΡΕΟΕΊΤΑΒΙΕ. Οὗ ττουρδουῖ 
σ᾿ ὙΠ εβ8. [Π. 1-8, ἃ ραββᾶξε βισι Κίηρῖν "Κα 
118. ἴῃ 118 Βυπηδῃ βυταρδίδυ δπὰ Κιπά!ὶ- 
πεβ8.--  εσ. 5. καὶ γὰρ ἐλθόντων κιτ᾿λ.: 
ἵν εὐέϑ τολϑπ τὸὐ τσεγε σονε ἑπίο Μαεε- 
ἀοπία (ἢὨε 888 Ἴχρίαἰπεὰ ἱπ ἰϊ, 12 ἢῖβ 
δηχίεςυ ψπεη ας νν5 αἱ Ττοδβ, δυϊ ἰἰ 
τεπιδι πε υτἢ πὶ ἐνεη ἤδη ἢς δά 
ςτοββεά ἱπίο Ευσορε) οἷν Μεδλ δαά πὸ 
είτε (ϑεε πος οἱ ἴδε βἰπιιῖας ρῆγαβα, ἰϊ. 
13), διεέ [τοῦ τοεγε] αὐδὲοίεά ὁπ ευενν κἰάδ. 
Νοῖε ἴπε ἀπβδοοϊυϊμοη, ἐπε ραγιοῖρίε θλι- 

ι δεῖπρ υδεὰ 88 1 [ἃ Ψψετε ἃ ἤπίις 
νεῖ (ο7, ν. 12 ἴοσ ἃ {|κ6 σοῃβίσ.).---ὅξωθεν 
μάχαι κιτιλ.: τοέλομέ τσεγό βρλέηρς, 56.ν 

ΝΟΙ,.. 1Π. 

8. Ὁ, καὶ ἀπᾶ {δε Ῥεβῃίτίο οπῖε δε αἤτεσ μονον. 

τ δάνεοτιβαγιεβ (οἷ 1 Οοσ. χν. 32), τσέέμ- 
ἵμ τοεγε ἤεαγ5, 5... (Ὡς Δηχίειεβ μι ἢ τῃς 
Αροβιὶς ψουϊά ἴδεϊ ἴος ἢίβ οοηνεσζίβ, 
εβρεοῖδ!ν πόδε δὲ Ο(οσίπιῃ (οἷ οΠδρ. χί. 
28). [τ 111 Ὀς ποιϊοοὰ τῆδι τπὸ ἔδυ ]ᾶγ 
οδάεπος “ Βρῃιηρβ ψππ δηὰ ἔδασγβ 
νους" 8. 4 πιἰδαᾳυοϊδιίοη. 

νει. 6. ἀλλ’ ὁ παρακαλῶν κ-τ.λ. : διέ 
ἩΗΣ: ἐκαὲ εονεξογέείπ ἐπε ἰοτοῖγ (8βες τεῖ. 
[88.}, ἐὐεη Οοά (ἴο σῆοπι ἢε ἰ8 Ἔβρεοίδ!ν 
ΟΔΓΟδΙ ἴῃ {π|8 Ἐρίβεϊα ἴο ἔγαος ᾧρ 41] 
δτᾶοε ἀπά οοπβοϊδιίοπ), οι ογέσα π ὃγ 
ἐὰλε εονιηρ οΥΓ Τὶ μα. π' ία ἰΒ οἥεῃ 
υϑεὰ ἴογ ἴδε Αάνεπι οὗ ΟἸγῖβε, Ὀπ αἶβο 
(βεε τε.) ἔοσ τῆς δάνεπι οὗ ὅ8ι. Ρδὺϊ οσ 
88 φοπιραπίοῃβ. Τῇ ΐβ ἰβ [ῃε ἤσγει Ἄχρι εὶς 
ταεπίίοη οὗ δῖ, Ρϑυ}᾽8 τηεειϊηρ ἢ Τιτὰβ 
ἰπ Μαςοβάδοηΐα (ρυῖ οὗ ἰϊ. 13) ὨΙΟἢ τνᾶϑ 
τε οοοδβίοη οὗ (πε ἰείϊεσ δεῖηρ ντὶεῖεη. 

ψες. 7. οὐ μόνον δὲ κιτιλ.: απὰ ποὲ 
ὃγ Κὶς οονεέηρ ομίγ, δμέ αἷξο (δες τεῖξ. ἴοσ 
οοπβίσ) ὃν ἐκε εονεΐονέ τυκεγειοίέμ κδ 
τοᾶς σοριΐογίεα ἐπ γεοῤέεί οὗ γομ (οΐ. τ 
ὙΒεδ8β. 11]... 7 ἕοσ οοῃβίγ'), ἱ.5., κ 1 ννᾶβ 
ςοηοτιεᾶ, ποῖ ΟὨΪΥ ὃν δὶ8β ςοπιὶπρ, θὰς 
ὈΥ ἴδε ροοὰ πενβ ΨψῃοΒ πε Ὀτουρδε᾽"; 
τολίϊε κ4 ἰοϊά ᾿ς γοιν ἰοηρίηρ, 56., ἴο δες 
ΤᾺΘ, γΟΜΥ͂ »ιομγπίηρ, 52., δ ἴδε σεῦυκε 
ΜΜΏΪΟὮ 1 δβεπί γοιι, γον» σεαὶ ὁπ τὴν δελαῖζ. 
ζῆλος πιᾶν εἰἴπεῖ τηεδϑη “ Ζεδὶ,᾽" ἴπ ἃ ξοοά 

6 



82 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ Β ΝΙ. 

Ὁ Μαι καὶ. ὑπὲρ ἐμοῦ, στε με ' μᾶλλον χαρῆναι. 8. Ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς 
βοΐ ει ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ 2 "μεταμέλομαι, εἰ Σ καὶ μετεμελόμην - βλέπω 
δ εκ, γὰρ 5 ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ " πρὸς "ὥραν, ἐλύπησεν ὅ ὑμᾶς. 

οἸομαν 35:0. Νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἔλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς “μετάνοιαν. 
ΝΣ 5 ̓ ἐλυπήθητε γὰρ " κατὰ "Θεὸν, ἵνα ᾽ν μηδενὶ “ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 

οαἰγ; 
ΓΑΝΝ α. 10. ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν " ἀμεταμέλητον 
17. 

ἁ Αςἰ χχ. 
και ργάξεται ἡ: ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον ' κατεργάζεται. 11, 

ὅ:, χανί. ἰδοὺ γὰρ " αὐτὸ " τοῦτο τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειρ- 
ἄτας γάσατοϑ ὑμῖν 9 ' σπουδὴν, 
το; 2 Τίμι. 
ΠΣ ο΄. ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἀλλὰ “ ἐπιπόθησιν, 

ἀλλὰ " ΑΝ ἀλλὰ " ἀγανάκτησιν, 
ἀλλὰ “ζῆλον, ἀλλ᾽ "ἐκδίκησιν. “ ἐν 

ΠΝ ἜῸ ἅ παντὶ ἐρνεέλοὴν ̓  ἑαυτοὺς " ἀγνοὺς εἶναι ᾿ ἐν 10 τῷ ᾿ πράγματι. 

ἘνῚ 
τῃ ̓  (οτ. πΣ 3; ΟΝ , γ, 16; ἃ Τίπι. ἵν. ες 

1]. ἐν. 8; τ Τίαι, νυ. 22; Τίι. ἰΐ. 5; οἵ. νἱ, 6. 

Η 
κ ἔα. ἰΐ. 3. 

Ὁ Ηετε οὐἱυ; 
ΣΗ: Ἐθ Ὅϑοςς χχχὶϊ. 35); 2 Ὑμεδδᾶ. ἱ. 8 (δα. ᾿χνὶ. 1.5). 

ἢ 

Ἐεῆ. νἱ. ει Οος. ἰἰ]. εκ νον τρ 
1 οι, αἱ 5. δ8,εὲ; τος 12; νἱ Σ. γ, 8, 16. 
"(ΜΙ χ.4. ΟΕι ἀπὰς ταῦ ν βξρο. 

Κ᾿ παρ ιῥνῳ τ Κεβ. ἱν. 2. 58 Οδδρ. χί. 
ει 

1 ὈῈ δᾶνε μαλλον με; αὶ μαλλον χαρηναι με; Κὶ οπ!. με. 

3 Αδες ἐπιστ᾿ ὈἜΟ, ἁ, ε, ἔ, αὶ δὰ μον ἀπά τπε Ηδτγοίεαπ δδάβ μον πρωτῃ- 

3 Β Π8Δ5 εἰ δε και. 

4Β}", ἁ, ε, νᾷ. οτγ. γαρ; [»δομπιδπη δπὰ Ηοτζὶ τῃϊπὶς τπδὶ νρ. (υἱάδη5) [85 αἷοδς 
ρσγεθεῖνεά τἶς ἐγὰς τεδάϊπρ, νυὲς., βλέπων (ϑεε ποίε Βεϊον). 

5 6, ἢ, αν, νᾷ- ἴᾶνς υμο ελνπησεν. 

5ΊΜΟΟΚΙ, ρίνε κατεργαζεται ; Ῥεϊίετ (Πετε) ἐεργαζεται Ὑἢ 3 ΒΟΌΕΡ. 

ΤἸΦΟΌΕΚΓΡ, ἀ, ε, νξ. τεδᾶ υμας ; δειίες οτῃ. τ ἡ ΒΟΘ χ7, Ε. 

5 ΒΌΟΘΚΕΡ δᾶνε κατειργασατο; Β΄ ΠΕ δᾶνε κατηργασατο. 

9 ΟΟΡ, ἢ, ε, νξ. δπὰᾶ με ϑυγτίδο γίνε ἐν υμιν; οπ;. εν "ΒΌΕΚΙ,. 

1. ὈΡΞΕΚΙΨΡ, ἀ, ε εἶνε ἐν τῳ πραγμ- ; δεῖίεγ ομῃ. ἐν νυ 9 ΒΟΌ “Ὁ, ἔ, 5, Βασβδ 
τπουρῇ {πε τεβυϊείπρ ΠΟΠΒΊΓ. ἰ8. 

8εηδε, 45 Βεσε (8εε τε), ογ “ )εαίοιιβυ," 
ἷπ ἃ δά δβεπβε (8εε ταῖς χίὶϊ. 20). 

χαρῆναι: “0 ἐλαί 1 γε)οϊεεὰ γεὲ 
μηρία 50., ἴλη δὲ [6 πιεῖα ἐὐπης οἵ 
Τίταβ ψἰτη Ἠΐβ πννβ (τ΄. νες. 13). 

γεν. 8. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα κ-.τιλ.: 
ον ἐμοιρὰ 1 πιαάξ γοι 50ΥΥῪ τοὐ ἐΐ τιν 
ἐῤίξεϊε (5...) ἜΕβρ. 1 Οοσ. ν. ; οὔ, Ἱπέγοά., Ὁ. 
14), 1 ἀο ποὶ γεργεέ ἐξ; ἐπομρὰ 1 ἀϊὰ 
γεργεέ ἰξ (}ον 1 :εε ἐκαὲ ἐπαὲ εῤ͵ῥπεϊσ 
νιαάξ γομ 5007, ἐδοιρῆ δμέ 07 α 5φαξοη), 
)4εὲ ποῖὺ 1 νεϊοῖοε, εἴς. ε ἔοϊονν τπὰ 
Ῥυποιυδίίοη δάοριεὰ Ὁν ΤίδοΒ., ΝΝ.Η. 
δηὰ {δε Απλεσίςαη Ἐενίβεσβ, ἴπε βεοοπά 
οἴδυδε βοϊεπὶπρ πε ἀρράγεπὶ μαγβηθββ 
οὗ δε ἢγβι, δηὰ βλέπω γάρ... . ὥραν 
Ῥείπρ ἃ Ραγεηιβειίς ἐχρίδπαδίου. 
ες. 9. νῦν χι κιτιλ.: ποῖ, 5... 

πονν ἴπαι Τίϊυβ ἰβ Τςοπιεα, δπᾶ 1 Βανε 
Ιεᾶσηὶ ἴπ6 εῇεοῖ οὗἩ πιν ἰεϊίεγ, 1 γεϊοῖεε, 
ποί ἐμαΐ γ6 τῦεγε νεαδδ Ξοννν, δμέ ἐκαΐ γὲ 
τϑεγέ νπαΐδ ΟΥ̓ πηπίο γεῤεμέαμος (οἵ 
ὙΥΠΙΟἢ (Παῖς ὑγ858 ΠΟ βίρτι βεη με ψτοῖς ; 

8εε 1 Οοσ. ν. 2), 107 γέ τονε ναῖε σοῦνῪ 
αεοογάϊηρ ἰο ἐΐε τοῦ! δ ΟΘοά, 560, ἴῃ οά᾽ε 
ννΑΥ 48 οοπίταβίε ὑἹἢ πηδπ᾿8 νῶν (οὐ τ 
Οος. χν. 32 δηᾶ βεε τε), 5ο ἐλαὲ γε 
νεἰρλέ σι 76ν ἰοςς ὃ} μϑ ἐπ ποἐλὶπμρ, ἱ.ε., εἶς 
βοῖζον οδυδβεά Ὁγ ΠΥ τευ κα ν᾽ 88 ἀϊνίπεὶν 
ογάεσγεὰ ἔοσ γους ροΟά, 50 παῖ πὶ τὴν ϑονετίν 
ἀϊὰ ποῖ υτὶ Ὀὰϊ ταῖμες θεπεδιεά γου 
Τῆε τοογά μετάνοια οςοῦτθ οὐτ ου 5} 
βεϊδογη ἱπ 51, Ῥδὺ (βεε τεῆ.), ρεγβδρβ 
Ῥεοσδυβε ἰξ ἱπάϊοαϊεβ πε νεῖγ ἢγβί βῖερ ἴπ 
τδς τεϊϊ βίου 1ξε, ἐμαὶ “ οὔδηρε οἵἁ πιϊηά ᾿" 
485 ἴο ἀοά Ψῃϊοἢ ργεοεὰεβ ἐνε ἴδε τε- 
πυποίαιίοη οὗ 5ἷπ ἶδεε εβρ. ἔος 1815. υ8ὲ 
τσϑῆϊ,, Αςῖβ δηὰ Μαῖὶ. ἰἰϊ. 2, ἰν. 17, Αςῖβ 
ΠΝ 38, εἴς.), ἀπά {Πὶ5 ἤτβὲ βῖερ [Πῖβ σοῖτε- 
βροπάδηϊβ μδὰ αἰτεδάν ἴδκεῃ, οἵ ἢϊβ5 ἰεϊῖετβ 
ἴο {πεπὶ νουἹά ποῖ δᾶνε ὕεεη ντἰτίεη. 

ψες. το. τι κατὰ Θεὸν λύπη 
κιτιλ.: γον ϑωε, ἐγ ϑδογγοτῦ, ἱ.δ., ΘΟΥΤΟΥῪ 
ἴος ϑἰπ 48 ἂπ οἷ ἜποΘ δραϊπϑὶ αοά (Ρ5. 
1. 6) ἀπά ποὶ οηἷγν ἴοσγ ἔπε ᾿εσιρογδὶ σοπβε- 
αυεπος8 οὗ βἰπ ((, Βεηξεῖ, “δηἰπιὶ ἤευπιὶ 
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12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος,, οὐδὲ Σ ἃ Π6Ν. Δ τς. 
εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος ' - ἀλλ᾽ εἵνεκεν τοῦ " φανερωθῆναι τὴν 'σπου- τ ΠΥ 

δὴν " ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ' πρὸς ὑμᾶς "ἐνώπιον τοῦ "Θεοῦ. 13. Διὰ ΡΗΪΙπν 
τοῦτο παρακεκλήμεθα ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν ὁ - περισσοτέρως δὲ δ χα ζεε δα 
μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι “ ἀναπέπαυται τὸ " πνεῦμα 

1 θ"Ἔ Βᾶνε αδικηθεντος . . . ἀδικησαντος. 

5 α (ποι Ε), ἀ", εὶ εἶνε σπονδὴν ἡμων. 

ἰϊ. τ. 

3 Μ.Β, 37, 73 δᾶνε αλλ' ονδε. 

“ΜΝ Ἔ Βᾶνε ὑπερ υμων. 

5ΈΚΙ,, τῆς Βοβμαϊγὶς ἀπά Ηδγοίεδη βυρροιὶ παρακλ. υμων; δεῖϊες ἡμων νη 
ΝΒΟΘΡΕΘΡ, νᾷ. ἀπά Ρεβῃϊκτιο. 

5 ΑΙ τ86 υποῖδ[5 ρίαςε δε, ποῖ Ῥείοτε μαλλον, θυϊ Ὀεΐνγεεη ἐπὶ ἀπὰ τῇ παρακλησει. 

βρεοίδηϊβ εἴ βεᾳυεπεῖβ᾽᾽), τοογἀεἰλ γεῤεηί- 
ἀπεὲ ΜΜΠΙςὮ ᾿εδᾶβ ἐο αἰ ναΐίοη, ατερεπίδπος 
τολίελ δγίηροίς πὸ γεργεί. ἀ; λητον 
ΤῊΔΥ ὃε ἴδκεη ἢ σωτηρία (δεε ΚΝ. 
πηδτρίη), ῬὰΣ ἴδετε ννουἱά δε πὸ ροίΐπι ἰπ 
ΔΡΡΙ γἱηρ βυςἢ δῃ δά). ἰο σωτηρία, νδετε- 
5 ἴξ ἰ8δ αυἱϊ Δρροβῖῖε 48 δρρίεά τὸ 

ἄνοια (45 ὈῪΥ ΟἾτγβ8., ΚΕΝ. εἰς.).--- 
τοῦ κόσμον κιτιλ. : ὁμέ ἐΐέ δογγοῖσ οὗ 

ἐδε τοογὶά,, 5...) Βις ἢ βοῖσον 45 ἴπε 'νοτ]ά 
[εεἾ5---ἰος ἐδίϊαγα, ποῖ ἔοσ βἰη --- τοογ είς 
ομέ ἀξαίᾷ, 5... 138 ορροβεά ἴὸ σωτηρία (ο΄ 
ΠἤΔΡ. 1. 16). 

Ψες. τι. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ κιτ.λ.: Κ0γ 
δελμοίά, ἰδὲς φαπις ἐλίπρ, υἱς., ἐκαὲ γον 
τονε »παεῖς ΞΟ Οὔ εΡ α ροάϊγ Ξτοτνί, τολαΐ 
ἀϊέρεποε ἐξ τυγομράξ ἐπὶ γοι, γεα (ςε., “ποῖ 
ΟΠΪΥ 50, Ὀυϊ '8ο,᾽" ἀλλά ἱπιτοδυοίπρ δη 
Δορέβϑοῖν ἰάθα) τολδαί α ἀείεμες, :ε., οἵ 
γουγβεῖνεβ ἴο πηῈ ζπγουρῇ πε τηεάϊιίοη 
οἵ Τιτυβ, γεα τολαί ἱπαϊρηαίξοη, γεα τολαΐ 
αν, 5Ξε., οἵ 81. Ρδυ] 8 τεῦυκοβ, γέα τομαὶ 
ἰοπρίπρ, 5... [δι 6 βῃου!ὰ ςοπια ἴο ἔπετὰ 
(8εε νεῖ. 7), ὕέα τσδαΐ κεαϊ, Ξε., οπ ΕΠ ΑΙ 
οὗ αοά «πὰ τὶρῃμίεουβπεββ, γεα τὐλαὲ 
αυεηρίηρ, 5... ἴπε Πεᾶνυ ρυπίβῃπγεηὶ 
Βοϊ ἐπληὶν ᾿πβ!ςῖεά οα ἴῃς οἤεηάετ ἰη αοά᾿Β 
πᾶπης (Πρ. ἰϊ. 6). Οὔβεγνε ἰδδὶ ἐκδί- 
κησις Δηὰ ἐκδικέω τε αἰτσανς (8εε τεῆϊ. 
δηᾶ 1υκε χνη. 7, τ Ῥεῖ. 11. 14, εἴς.) υϑεᾶ 
οἵ σοά"ς ἀνεπρὶπρ οὗ 5ἰπ, ποῖ οὗ τηδπ᾿ 8 
τεϊδ] ἰδιίοη.---ἐν παντὶ κιτιλ.: ἐπ δύενν- 
ἐλίπρ γε ἀῤῥγουεάὰ γομγεεῖτες ἰ0 δὲ ῥμγε 
ἐπ ἐὰε πιαΐέεγ, ἴ.ε., ποῖ παῖ {πεν ννογα 
αυΐτε τες ἔγοπι ὅγοββ βὶπ8 οἵ [πε Ηεβῇ (5εε 
χὶϊ. 21), θυῖϊ τπδὲ ὉγῪ τπεῖς ταν σοπρ]!- 
ἅπος ἢ τῆς Αροϑεῖς᾽β ἀϊγεστίοπβ ἴΠΕῪ 
μαά οἰεαγεὰ ἐπεπιβεῖνεβ ἔγοπι ἴπε ρα! οὗ 
οοπηΐναποε δὲ ἰποαδῖ (βες ἷϊ. 6). τῷ 
πράγματι (ἴπε ἀδι. οἵἉ τερατγά) ἰ8 ἃ νᾶρτια 
ΡῬῆγαβε υδεὰ Πεῖεὲ δπὰ δὲ τ᾿ ΤὮδ6β8. ἷν. 6 ἴὸ 
ἄεποῖς δϑοπιίπδῦϊε υνϊοκεάπεββ. 

Ψνεσ. 12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα κ.τιλ.: 
εομξεφμεπέϊν, αἰἐποιρὰ 1 τυγοίφ ἐο νοι, ἵ.6., 
ντοῖς ἃ βένεγε ἰετῖεγ, ἐξέ σας πο ον ἀὶς 
ἐανξ ἐπα αἱά ἐδλε τυγοπρ, 5ς., ἴῃ ἱποαβ- 

ἴυουβ 80η οὔχ Οζι ν. 1, "07 707 κἰς εαμ5σ 
ἐλαὶ τι βεγεά ἐπε τογοηρ, 5.) Ὠϊβ λιδεσ, 
μέ ἐμαέ γομγρ αὐϊέρεπος ὁπ Ομ δελαῖ 
μιὶρλέ δὲ νιαάὰφ πιαπὲζεςσί 09 γομγεεῖυες 
(οπεΖ νουβ,᾽ 80 πρὸς ὑμᾶς, τ: ΤΉΕ58. 
1. 4) ἐπ ἐλε εἰρκέ ο7 Οοά. Ἠξε ἅοεϑ ποι 
τηεδῃ ἴπαὶ 18 νγὰ8 ἴπε οπὲν τεάϑοη ἔου 
ντιτηρ (ο΄ 11. 9), ἀπᾶὰ ἰδὲ ἴῃς τπποόγε 
οὈνίοι!8 τεάβϑοη ννᾶβ8 ποῖ ἴῃ ἢίβ τηϊπᾶ ; Ραϊ 
δ 8ϊ8[68 βίγοη ͵Υ (εχργεββίηρ Ὠίτηβε! ἢ ὉῪ 
8η Ἰάϊοπι σοπητηοη ἴῃ ἴῃς Ο.Τ., δ...» ]ετ. 
νἱϊ, 22) ἃ Ῥγίποῖραὶ οαυβε οὗ δβ ντιτπρ, 
υἱξς., τῆι τε (οτιπεδίδη ΟΒυγοῖ πιὶραὶ 
6 ταρδὶεά το ἃ ἴσυῃε βεπβε οὗ ννδαι “γᾶς 
ἄυς το ἰἰ8 ἐουπάοτι, 48 ἰζ ἴξ ψεγα (δες 
Οὐἷν σαυβε. 866 οη ἰΐ. 9, δπὰᾶ, ἔογ ἃ 
ἀἰδουβδίοη οὗ {με Ψπο]ε αμεβιίοπ, 86 
Ἱπίγοά., Ῥ. τὸ Β΄. 

γεσ. 13. διὰ τοῦτο παρακεκλ.: τολέγέ- 
ῶνε τὸὸς λαῦε ὅεθμ εονιξογίσά. ΝᾺ 
ΤίβοΒ., ΝΝ.Η. δπά πιοάδγῃ εἀΐϊογβ σεπε- 
ΓΑΙν ννε ρἷδςε ἃ }} βίορ πετεὌ Κῃδι 
[οΙΙοννβ ἱπιγοάυςεβ ἃ πεν ἰάεδ. 

γν. 13.1.16. ΤῊΕ ΙοΥ ΟΕ Τιτῦβ ΙΝ 
ΤΗΕ ΤΙΡΙΝΟΒ ΗΕ ΒΒΟύΘΗΤ. ὈΟἨγυβοβίοπι 
ποίδβ ἴῃς ἴδοι ψὩϊοῃ ἰεδάβ ὅ8:. Ρδυὶ τὸ 
ςοπιπγυπίοαῖς 18 50 ἐπηρμδιίοδ!ν ; Τιταβ 
ψ 85 βοίῃρ Ῥδοκ ἴο Οογίπιῃ οὐ ἴπα Ῥυδί- 
Π688 οὗ ἴῃς ςοἸ]εςτίοη (ν|ϊϊ. 6, 16, 23), ᾶπά 
ἰξ ννᾶ8 νεσὺ ἀδβίγαδ!ς τπαὶ πε βῃουϊὰ δὲ 
Ὑ06}1 τεςεἰνεὰ τπεγε.---ἐπὶ δὲ τῇ παρα- 
κλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον κιτ.λ.: 
αμὰ ἐπ αὐ ἀἑίοη ἐο ἐλὶς ἔνι Οὗ οἱγς τοῦ 
γεγοϊεεά ἐλε νιογε ἐχεσεάϊηρὶν (ς7. νετ. 7, 
δηὰ ἔογ της ἀουδε οοπιραγαῖῖνε οὐ. Ματκ 
νἱϊ. 36, ῬΏΙ]. 1. 23) σέ (ἕογ τῆς οοπβίγ. 
χαίρειν ἐπὶ ο΄ τ Οος. χί!ϊ. 6, χνί. 17, εἴς.) 
ἐλε 7ον οΥΓἹ Τξμς, δεσαμϑε Κὶς τρέγὶ ἐ λπαίκ 
δεεπ γείγοςμεά ὃν γομ αἷϊ (υ,. ἴλε βοπιε- 
Μ παῖ δἰ πη] 56 οὗ ἀπό ἴῃ ΤἤΔρΡ. ἰΐ. 3, 
Μδαῖι. χί. 19, Αςῖβ 11. 22). Βοιῇ ἢεγε δπὰ 
δὶ νεῖ. 15 πάντων ἰ8 ἐπιρῃδϑίβεά Ὀγ ἰϊ5 
Ῥοβίκίοπ Ῥείοτε ὑμῶν; Τιϊὰβ ννὰ8 ννε]] 
τεςεϊνεὰ ὃν αἰΐ αἱ σοτγίπεῃ, ἀπά ᾿ξ βεεπὶς 
ἴο θὲ ἱπιρΙεὰ δἱ χίὶ. 18 τῆδι ἢε Ἰεῖϊ ἃ 
[Ἀνουτδῦϊε ἱπιρτεββίοπ ὑροη τπαπὶ 81]. 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΝΙ]. 14-ἰ6.. 

αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν“ 14. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ' ὑμῶν κεκαύχημαι, 
321 “βαρ, οὐ ᾽ κατῃσχύνθην - ἀλλ᾽ ὡς πάντα 3 ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, ὃ 

Κοβ 1. 14. οὕτω καὶ ἡ "καύχησις ἡμῶν 4 ἡ ὃ ἐπὶ ὁ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη "15. 
δὲ Οογ, ἷν. καὶ τὰ "σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς μᾶς ἐστιν, " ἀναμιμνη- 

1γ,2 Τίῃ. 
16. σκομένου τὴν πάντωνϊ ὑμῶν ὑπακοὴν, ὡς μετὰ "φόβου καὶ “ τρόμου. 

ες Οος. ἐϊ. 
3, ΕρΒ. ἐδέξασθε αὐτόν. 

Ῥμῇ, μι ταὶ 168. χίχ. τ6. ἀ 8εε ὁ ἵν. 8. 

16. χαίρω ὅτι " ἐν ἃ παντὶ " θαῤῥῶ ἐν ὑμῖν. 
ς Κεβ. ν. 6. 

1 α,, ρ, ἴπε Ρεβῃϊο ἀπά Βοδαίγις ρίνε ἴῃς ογάεσ ἕω νπ. ἡμῶν. 

3 06, κᾳ, ἴῃς Ηδτγοΐίεδη δηὰ Βοβμαίγὶς ἢανε παντοτε ἴο παντα. 

3 ΟΡΕΡ, ἁ, ε, ἔ ρίδοθ υμιν Ὀείοτε ἐν αληθ. 4 ΒΕ πᾶνε υμων ἴογ ἡμων. 

δ᾽. "8 οπι. ἡ Ῥεΐοσε ἐπι (80 Τίβοῃ. δἀπὰ Ἦν. Η.). 

5ῬΕΘΡ βΒᾶνε προς Τιτον. 

γε. :4. ὅτι εἴ τι κιτιλ.: δογ ἐγ} ἐπ 
αηγέμίηρ 1 βανε ρίογίεα 0 ἀἶνι ὁπ γομν 
δελμαϊῇ, τ.6., ᾿νε δοδβιεά οἵ γου (ς΄, 1χ. 2, 
χίΐ. 5), 1 τοας ποί ῥμέ ἰο σμαηιε, 56.. ὉΥ ἴπα 
νδηϊν οὗ πὶ Ῥοδβεῖηρ Ὀεΐπρ ἐχροβεὰ; 
ὀμὲ ας το ἐῤῥακτ αἱϊΐ ἐπέηρς ἰο γοι ἐπ ἱγμίβ 
(1π18 με 18 σοπεῖπυδ!ν ᾿πβίβιπρ οπ, ἐς...» 
Αἵ ἱ, 18, 1. 17, ἵν. 2, εἴς.), 50 ΟἩΓ ρίογγη 
αἰφο, υἱς., ἐμαί »πιαάε δείογε Τίς “. 
Μαζκ χιπ. ο ἴον ἐπί στῆ τε ρεπ.), τας 
“)ομπά (ποῖ “15 ἐουπὰ ̓" 45 ΑΝ. Ὅαϊ “ τσας 
Ἰουπὰ ᾽" 45 δὶ 1 Οος. ἱ. 30) ἐο δὲ ἐγμέλ. 

γεῖ. 15. καὶ τὰ σπλάγχνα κ.τιλ.: 
απά πὲς πεαγί ἰς πιογε αδμπάἀαπέϊν ἰοτυαγάς 
ον, τολῖϊε με γεεαὶἰς ἰο ᾿ἱγιςοὶ ἐὰκε οδεάϊ- 
ἐπρέ Οὗ γομ αἰϊ, βοτσ τοίἐὰ γεαν (βεε τεῆ. 
δηὰ οὔ. Μδϑῖϊ. χχνιϊϊ. 8, τ᾿ Ῥεῖ. 1. 15, ἴοσ 
μετὰ φόβον) α»ὦ ἐγε»ιδίἑτιρ γον γεοεὶυεὰ 
λίηι, Ἠς Πδὰ δγουρῇι ἃ βίεσγῃ πιεβδᾶρα, 
ΜΚ ΒΙΟΝ ἱηνοϊνεά {πε ἐχοοπιτηυπςδιίοη οὗ 
δε ὑπνοσίην τρεηρεσ (Ὶ Οοσ. ν. 5); ἴἴ 
Ν 85 πὸ οπάεγ ἴπδὲ ἔπεῪ ἐγεπηθ]εά δὲ ἰδ 
οοπιίηρ. 

Ψψεῖ. 16. χαίρω ὅτι κιτιλ.: 1 γεγοῖοε 
ἐλαί ἱκ ἐν ίλίιξ 1 ανι οὔ ροοά εομγαρε 
(ποῖ 48 ΑΝ. “1 ἢανε οοπῆάεπος," νι οἢ 
ψουϊά δε πέποιθα) εοπεεγηίηρ γοπ. 

11, Τῆς ΟοἸεςξίοι ἴον ἴδε [υάξεδη 
Ἡγιβείαβ (νι 11. σ-ῖχ, 15). ε δᾶνε 

ΠΟ Πσοπια ἴο ἴπε βεοοπά πιαὶπ ἰορὶς οὗ 
ἴπε Ερίβεϊς, υἱς., τῆς οοἸεςείοπ το θὲ πιδάς 
αἱ Οοσίπεῆ, 845 ἰη 411} τῆς ΟἸ γί βείδη οοπὶ- 
τηυπίτίες νυν σῇ τὰς Αροβεῖς πδά ουπάεά, 
οπ ΕΠ Δ] οὗ ἴπε ροοσ ΟἿ τ βείδπβ δ ᾿υάδα 
(εδαρβ. νἱϊῖ. οὐδ, 1χ.). ΝΥὲ ἤτβε πεᾶσγ οἵ 
τηῖβ ρτεδὲ υὑπάεγιδκιπρ αἱ 1 Οοσ. χνὶ. σὲ, 
δυῖ τς 8. ρ᾽αίη ἔγοτη τπαὶ ρββαρε 85 ννε]] 
85 ἴτοπὶ 2 Ο(ος. νἱϊὶ. το, ἰχ. 2, παι 1 δά 
Ῥεδη ογραπίβεά βοπὶὲ ἔτης δεῖογε ᾿ ΟὉ7. 
νν885 νγεεη. (ες 7πέγοά., Ρ. 6.) Τῆς 
Ῥονετ οὗὁὨ ἴῃς ΟἸσίβιδπβ δὲ [Ἐγυβδ] θπι, 
δονγενοσ οδυβεά, νν88 ον ἀθηε]γ δουῖς ; ἀπά 
ψνΒεη 51. Ρδ0] ἤσβε ραστιεὰ ἔγογῃ ἴῃς Τυνεῖνα 

1 3" οὔ. παντων. 

Οὐ Πίβ πηιϊββίοη ἴο ἴῃς Οεπεῖεβ, οὴς οὗ 
{πε βείρυϊατίοπβ τηδᾶάς ννἱ ἢ πὶ ννὰ8 (Πδὶ 
δε 5πουϊὰ ““τεπιεπιρεῦ ἴῃς ροοσ᾽ ((]. 
᾿ἰ. το). ὙΠΐὶβ βεϊρυϊαιίοη ἢς ΔΈ ΘΠ 
οὐβεσνεὰ, δἀπά ἰἴὶ νβ ἴοὸ οοῆνου ἴῃς 
ΤΊΟΠΟΥ ἔδυ επιτυβίεὰ ἴο Πὶπὶ ἴο ἰἴ8 
Ῥῖορεσ τεοϊρίεπιβ τπδὶ ἢς ραϊὰ ἢὶβ ἰαβὶ 
νἶϑῖε τὸ εγυδβαίετη (Αςῖβ χχῖν. 17). ὅ:Ὲ 
υγῖπες ἴῃς ἐχοει]θης ἀϊβουδβίοη ἰπ ϑίδη- 
1εγ᾽5 ποῖε οπ ἱ Ὅος. χνΐ. ἵ.Ἅ 

ΟΠΒδρΡ. νἱϊ. νν. 1-27. ΤΗΕ ΤΙΒΕΒΚΑΣΙΤῪ 
ΟΕ ΤῊΞΕ ΜΑΓΘΈΡΟΝΙΑΝ ΟΗΌΒΟΗΕΒ--ΑΝ 
ἘΧΑΜΡΙῈ ΤῸ ΟΟΕΚΙΝΤΗ.-εσ. 1. Γνωρί-. 
ἴομεν δὲ ὑμῖν κιτιλ.: πιογέουεν (ἴοι (ἢ 8 
15 τῆς ἔογςε οἵ τῆς δὲ τικόν, τηδιῖ- 
ἱπρ ἴῃς (ταπβίτίοη ἴὸ ἃ πεν βυδήεςσι ; οὐ, 
σ Οος. νῖϊ. σ᾿, νἱϊ, σ, χν. 1, οἤδρ. ΧΟ, 
εἰς.), ὀγείλγεη, τοὸ πιαλε ἅμποισμπ ἰ0 γον 
ἐλε ργαεο οὔ Οοά, ςε., ἴπε βρεςϊαί ρτᾶςε οὗ 
1 θεγα! ττν ἴῃ αἰνίπρ, τολίελ κας δέέη ρίυεμ 
ἥπ, ἰ.ο., σίνεῃ ἴο ἀπὰ Ἄχῃϊιϊτεὰ ἴῃ (8ε6 οη 
', 22), ὅς Οληγελες οΓ Μαεεάοπία, ε.ρ., 
ῬΒΠΙΡΡὶ, Ὑπεββαϊοηῖοςα δπὰ Βεζοᾶ (Αςῖβ 
χνὶ. δηὰ χνἱϊ.), ννπῖο ἢ ρίαςεβ να τῆδν 
Ρτεβυπης Πα γεν δἰ εὰ οἡ 115 ᾿ουγπου. 

Ψες. 2. ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ κιτιλ.: 
λοτο ἐλαΐ ἐπι πιμοῖ ῥγοοῦ οὗ ΤΑ ἔνε... 
πῃ βρίϊε οἵ πε βενεσε δῇιςτοπ8 Ὀγ νυν ἢ 
πεν ψνέγε ἐτεὰ, Ργο Δ ΌΪΥ ἃ τεΐεσεποα ἴὸ 
Ῥογβεουκίοη ἂπὰ δηπογᾶπος ἴτοπὶ {πεῖς 
δεδίπεη πειρῆρουτβ (δεε Αοῖβ χνὶ. 20, 
ῬΏ]. ἱ. 28, 1 Τεβϑ8. ἱ. 6, ᾿ΐ. 14, 1ϊϊ. 3-0), 
ἐλκε αδιεπάαποε οὗ ἐλεὶν 7ογ απά ἐλεὶν ἀεεῤ 
ῥουεγέν (κατὰ βάθους -- ““τεδοπίπρ ἄξερ 
ἄονη ἢ; οὗ. τὰς ρῆγαβε π᾿ ϑίγαθο, ἰχ., 419, 

ρον κοῖλον κατὰ βάθους) αδοννάεά 
μπίο ἐδλε γἱελες οὗ ἐπεὶν Πἰδεγαϊ ἐγ. ἁπλοῦς 
ΤΘΔΠΒ ΡὈΥἰπΊΑΥΪ “ Βίτηρὶς," “5ἰπρὶε- 
ταἰϊπάςἀ ̓" (Μαῖε. νἱ. 22), ἀπά ἁπλότης ἰδ 
1λὺ8 υβεὰ Ὀγ 8:. ΡΑῸ] ἰπ σμδρ. χὶ. 3, 
Ερβ. νὶ. 5, (οἱ. 1. 22; ας δίηρίε- 
τηιηἀξάμπεββ Οὐ “ ΠελγιΠ 688" οὗ ρἱνιηρ 
(δεε σ Οδτγοη. χχίχ. 17) ἰηνοῖνεβ “ΠΡ 6ῖ- 
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“ ϑοκιμᾷ "θλίψεως ἡ “περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους Χοδ; 
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17; εδδρ. 
155. 

ΟὨΪγ. 
ἥ πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς " ἁπλότητος ἁ Νετο; 

αὐτῶν - 3. ὅτι κατὰ δύναμιν, ᾿ μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ 2 δύναμιν " αὐθαί- οηἱγ. 
ΜΙ ς Εοα;. 

ρετοι, 4. μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ 8; «Βαρε. 

τὴν ἢ" κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ' ἁγίους δέξασθαι ὃ ἡμᾶς " 
5. καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν," ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ, 

καὶ ἡμῖν "διὰ " θελήματος "Θεοῦ" 6. εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς οπὶγ. 
Τίτον, ἵνα, καθὼς ' προενήρξατο," οὕτω καὶ "' ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ πεν 

ἦν. Σ Μες. 17 οὐἱϊγ. Ὁ Βεῇ. νἱ. τ4. 
τ εξ νἱῖ. τ. ἢ ἌΡ, 

Ἐεν. {ϊ 9 

χίϊ. 

ἶχο ἱἱ, 13, 
χὶ. 3; 

. (οἷ. 
22 

. Χ.2; 

(οὶ 15; ᾿ 
ἱ ΕεΒ. ἰ. σ. κ Κοβ, ἱ. σ. 1 νεῖ τὸ οὔϊγ. 

ἘΜΟΘΕΟΘΚΙ, βυρροτῖ τὸν πλουτον; δεῖϊες το πλοντὸος ἢ  ΒΟΡ 17 ϑ. τῆς 
ῖ βᾶστης νδτίδης ἘΡΏ. 1. 7, ἰϊ. 7, 11. 8, τ6, ῬΏ]]). ἵν. το, Οοἱ. ἰϊ. 2; ἰπ ἰδῖοσ ἀσεεῖκ Ἔγα ἰ5 

ἃ ἰεπάεπου ἰοννασάβ (π6 πϑαΐῖεσ ἔοσπι; 866 οσίζ. ποῖε οχ ἰχ. 2). 

3 ΚΕΡ εἶνε νπερ δυν. ; δεϊζετ παρα νἱῖ ἢ ΒΟΏΕΘ. 

5 δεξασθαι ἡμας ἰ8 ποῖ ἐουπά ἰπ ἔῃε ποΐ4}5 ἀπά τί πηᾶσυ νββ. ; ἴξ 18 ἃ πιδσε Ἴχρίδπᾶ- 
ἴοτυ ρῖοββ. 

4 Β 73 δᾶνε ἡλπικαμεν. 

Αἰτν "ἴῃ εἰνίηρ (οἷ. ἰχ. 7), ἀπά ἐπὺ8 ἱπ 
ΤΩΔΩΥ Ῥαβδᾶραβ (86 τσεῆϊ. δπά οὔ 48. 1. 
5) ἐϊδεγαϊ ἐν 15 τῆς θεβὲ τεπάθείηρ. Τα 
νος οὗ ἀτεεςε, ἐχοαρὶ πε Βοπιδη 
ςοἰοηΐεβ οὗ Ραίγσας δηὰ (οσίπιη, ννδ8 ἴῃ 
ἃ ἄϊτε σοπάϊιοη οὗ ρονεσῖν δηὰ ἀϊβίγεββ 
αἱ τ818 ρεγίοά (θεὲ Ατποὶ ἀβ Κοριαπ 
Οονενοπευεαί ἐδ, ἰϊ., 382, αυοϊεά Ὀγ ϑιδη- 
16}) ; δηὰ τῃε Ἴοοπεγίδυκίοη οὗ ἴδε Μδςε- 
ἀοηΐδη ΟἸ γι βεῖδπ8 ννὰ8 γεδ!ν οογηραγδῦὶα 
ἴο ἴδε ρίνίηρ οὗἩ τῆς ννἱάονν᾽ 8 τηῖϊε (Μαγκ 
χίϊ. 44). [18 ποϊεννογῖην [Βδῖ πὸ 'νᾶγση- 
ἰπρ8 αϑαῖηβε τῆς ἰεπιρίδιοηβ οἵ ὑγεα! ἢ 
ΟὐοὺΣ ἴῃ σ δηὰ 2 Τῆ688. οὐ Ρῃϊ]. ϑεα, 
Βονενεσ, Πἱρῃείοοι, Βὲδί. Εσϑαγς, Ρ. 247. 

γες. 3. κατὰ δύναμιν κ.τιλ.: 
3ῶν αεεογάϊηρ ἰο ἐπεὶγ ῥοισεν, 1 δέαν τοῖί- 
πέϑς, γεα απὰ δεγομκά ἐλεὶν ῥοισεγ. ἙΕἰεἰὰ 
υοῖε8 ἃ οοά ρδγδι] οὶ ἔγοτηῃ 1 βερῆυβ, 
Απεὲ., τἱϊ., 6. 1, ννῆο μ48 κατὰ δύναμιν ... 

δύναμιν 45 Βετα. 
ν. 3,4. αὐθαίρετοι μετὰ πολλ. παρ- 

ακ. κιτιλ.: ο7 ἐκεῖν οἵη ἀεοογάὰ δερρὶπρ' 
ΟΥ̓ μι το μιμοΐ ἐπίγεαίν (ἴἰλς ςοηδῖγ. ἰ8 
οἴαπιδυ Ὀὰϊ Ρειμδρ8 ἀηργοίκεη ; ννὰ βῃουὰ 
εχρεοῖ ἔδωκαν αἰϊες αὐθαίρετοι, Ὀυϊ (δε 
νοῦ ἰβ ἔουπά ἴῃ νεζ. 5) ἐλε ἴαυον, ςς., οὗ 
εἰνὶηρ (φ7., ἕος ἐπῖβ βεῆβε οἵ χάρις, Αοἰ5 
χχίν, 27, χχν. 3, Εςοΐυ5. χχχ. 6), αμά ἐπε 
ῥανείῥαίίον ἐπ δε νεἰρηϊδίοεγίηρ ἰο ἐλε 
δαϊπίς, 55.) [Ὡς ροοῦς ΟἨγίβείδηβ ἰπ [υάδεᾶ. 
ὙΠε Μαδοεδοπίδπ ΟἩγίβιίαπβ ἀϊὰ ποῖ ννδῖῖ 
ἴο Ὀὲ δεκεά ἴο γίνε; {πεν δβκεά το δὲ 
δοννεὰ τῆς ρείνερε οὗ ρινίηρ (ο΄. Αςῖ8 
χχ. 35). διακονία ἰ5 τῆς τερυϊαγ ννοσά ἴοσ 

δ᾽Β Β858 ἐνηρξατο (7. νεῖ. το). 

βυ ἢ ΟΒΑσ ΔΌΪ]6 βεσγνίος (ογ,. Αςἰβ νὶ. τ, χί. 
29, οτῃ. χν. 25, 31, σῇδρ. ἰχ. 1ἵ, 12, εἴς.), 
8 ΡετηδτΥ ἀσὲν οὗ ἔπε διάκονοι Ῥείπρ [Βς 
δάπκιπἰδιγατίοη οἵ δ] πη8, 

γες. 5. καὶ οὐ καθὼς κιτιλ.: απάὰ πο 
(πιεγεὶ γ) ας τσέ κοῤεά, ἐ.ε., Ὀεγοπὰ ννῃδι νγα 
εχρεειρὰ οἵ πορεὰ, ὀμέ βγεί (ποῖ οηἱγν ἱπ 
ογάες οἵ {τἰπγε, Ὀυῖ ἰη ογάεσ οὗ ἱπηροτίδηςε ; 
ἃ8 ΜῈ ΒΔῪ “ἤτεῖ οἵ 811.) ἐλεν ραυε ἐλενι- 
δεῖυες ἐο ἐπε Πογά. ΤὙἢΙΒ 18. ποῖ πηεγοὶν 
τῆς ςοπβεογδιίοη οὗ 861} (οὐ όχι. χίϊ. 1), 
ψὨϊςἢ 18 ἴῃς ςοπάϊτίοη οὗ 411 δοςερίδοϊς 
αἰπιβρίνίηρ, ἴος 118 τνουἹά ποῖ πᾶνε Ὀθβεη 
θεγοηὰ τπε Αροϑβιὶε᾽β Ἔχρεοϊδιίοπβ, δυΐ 
τε ἀενοίοπ οὗὨ ρεδβοπδὶ βεγνίοςς ἰπ ἴδε 
ψοσκ οὗ βργεδάϊηρ ἴπς αοβρεὶ, δυο 45 
Ψ 88 ρίνεη Ὁγ ϑοραῖεσ οὔ Βεζοξᾶ, Ατίβ- 
ἴάγοπυβ δπὰ ϑεουπάυβ οὗ Ὑμεββαϊοηϊοα 
(Αςἰ8 χχ. 4), απὰ Εραρῃγοάϊιυβ οὗ ΡΒ ρρὶ 
(ΡΒ1]. [ἴ,. 25). Οἷμες ΜαἼοεάοπίαπ ΟΒσγίβ- 
τἰδπβ ψνῆο ἃγε παιηεὰ δβ ἢείρειβ οἵ 8ι. 
Ῥδαυὶ ἂεὲ Ϊ]Ἄβοη (Αςῖβ χνἱϊ. 5 ἢ.) δηά αδίυβ8 
Αοἴϑ χίχ. 209); Ροββίὶγ Πεπηδ8 αἷϑο (ΡΒ πὶ. 
24,2 Τίπι. ἱν. 10) ννᾶ8 οὗ Τπεβϑδϊοηΐςα, ἀπά 
ἰι 8α8 θεαη διρυεὰ δὲ ὅ8ι. [ὺΚ6 νν8 οὗ 
ῬΒΠΙΡΡὶ (βεε Βαπιβαγ, δέ. Ῥαμὶ ἐλε 
Τγαυείϊον, Ὁ. 202).---καὶ ἡμῖν διὰ θελ. 
Θεοῦ: απὰ ἐο μ5 (βϑοπὶε οὗ ποτὶ ψνεσα 8ιῖ. 
Ῥαυ}β οοπηραπίοπβ ἰῃ ἔγᾶνβ]) ὃν ἐδε εὐἱϊ! 
οὔιΘοά. Ἐνετγνμαγε ἴῃ 51. ΡΔ0}᾽ 5 ψτὶς- 
ἱπρβ8 ἴπε ἱπιρυΐθα ἴ0 ἔα] βαγνίος ἰ8 
τταοθὰ ἃρ ἴο αοά᾽β στᾶςε. 

νγν. 6, 7γ. εἰς τὸ παρακαλέσαι κ-τ.λ.: 
50 ἐλαΐ τοε ἐχλογίεά Τὶΐμς (ἴῃς ερ᾿ βίοι γΥ 
δος. ᾿πῆη. ; (8 [8 τῇς Ἔχῃοσγιδιίοη ἴο Τίτυ8 
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Ὁ 8εε ο ἵν. τὴν χάριν ταύτην. 7. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ "ἐν "παντὶ περισσεύετε,; πίστει 5 
9 Ἔσαι ἔοι. καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ " πάσῃ " σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν 8 ἐν ἡμῖν 
ἐλ τδρ. ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε ὃ. οὐ “ κατ᾽ 

᾿ ἔρβ. ὁ, 3. ἃ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ὃ ἑτέρων " σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέ- 
τὰν το, νι. βα ἀγάπης "γνήσιον "δοκιμάζων ὁ" 9. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ 
“5 ἀσον. Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,7 ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ὃ ̓ἐπτώχευσε " πλούσιος 

νἱἱ δ; 
τΤίπι. ἱ. α; Τῆς, ἰ. 3. 
χ ϊ . 5; Οα]. νἱ. 4; τ᾿ ὙΒεδββ ν. 21. 
ἢ. 4; 1 Τίη. νἱ. 17. 

1 ῸΡ δᾶνε περισσενητε. 

3 εξ υμων εν ἡμῖν, ΒΜΟΌΕΘΚΕΡ, τπὲ [,ατίη ἀπά Ηδγοίεδη νββ., νηΐ οῃ 

τ ΡΒ, ἱν. 3; συ Τίπα. ἱ. 2; Τίϊ. ἱ. 4. οὔϊυ. 
3 .ἢεσγε ον; Ρε. ἀαχην 1; 

δι ΟοΥ. χί. δ; νεζγ. 22; ςδδρ. 
{Φ,. «Βδρ. νἱ. 10, εἴς. υ Ερῆ. 

3} Δ) [28 ἐν πιστει. 

ἵνεβ. {πε 
56 Π86 ποτε Ἀρυθθδῦ]ε ἴὸ [26 Τςοπίοχῖ; Β, ἴπε Ῥεβδῖτο δηὰ Βοπαϊσὶς ρῖνα εξ ἡμων ἐν 
νμιν, ὙΠἰςἢ 18 ργείεσγεά ὃν ἮΝ. Η. δπά ἘΝ. πιαγρ. (οὐ. τς νατίαπιβ ἴῃ νἱῖ, 12). 

“δ "Ἔα ἢδνε περισσενσητε- 

5 δ "Ὁ Βᾶνε δοκιμαζω. 

οη Πῖβ πιβεῖϊηρ ἢ 5:1. Ρϑαὶ ἰῃ Μᾶςε- 
ἀοηΐδ δἴϊεσ Δοσοπιρ Ι8ῃϊηρ Πὶβ ἄσβε Μιββίοη 
το Οοτίπιῃ ; παρακαλ. ἰδ ἴῇς ψνοτά υβεὰ 
τγουρδουϊ οὗ τῆς ΑΡροϑβιεῖε᾽ 8 ἀϊγεοιίοῃβ ἴο 
Τιζαβ; 8εὲ νἱϊϊ. 17, 'χ. 5, χὶϊ. 17, δὰ ου 
ΤδδρΡ. ἱ. 4), ἐλαὲ ας ἀξ νιαάε α ἶ; ἐπηΐηρ᾽ 
δεύογε, ξε., ἴῃ ἴῃ πηδῖίετ οὗ {δε οοἸϊεοιίοη, 
ἀυτίηρ τς Μιββίοη ἔσοπλ ΝΗσἢ 6 Πδ8 
πον τεϊυγπεά, “0 ἦε τσομία αἷξο εο»- 
ίείε ἐπ γομ ἐπὶς ργαξε αἷξο, ἐ.ε., τἢς 
δτᾶςθ οἵἉ ᾿ἴθεγαὶ ρίνιηρ ἰπ δἀάϊιίοπ το τδς 
δτᾶςεβ οἵ τερεπίδηςε ἀπά ροοάν"]} νὨΟ ἢ 
τα͵οϊςςἀ Πῖτη 50 πιυςἢ ἴο οὔδβετῖνε (νἱΐ. 13, 
14). ἐπιτελεῖν 15 ἴὸ Ὀτὶπρ ἴο ἃ βιιοςεββῇι 
ἰβϑϑὰ8 4 ψνοῦίκ αἰτεδὰν Ὀερυπ; δεὲ ν. ὦἱὰ 
Ῥεῖονν.--λλ᾽ ὥσπερ κιτιλ.: γεα γαΐλεγ 
(ὥσπερ Ππανίπρ ἂπ δβοεπβῖνε ἔογοα 88 δἱ 
ἷ. 9, ν. 7 Ὀθεὶπρ 5βιτἰσεῖν ρᾶγδ!]εὶ το δπὰ 
εἐχρίδπδίογυ οὗ ν. 6) ἐλμαέ ἂς γε αδομμπὰ 
(φζ. τ ον. χν. 58) τη: ευεγγέδπιπρ (80 ἢς 
μαά βαἰὰ οὗ ἴῃς Οογίπιπίδηβ πῃ τ ον, ἱ. 
5, ἐν παντὶ ἐπλοντίσθητε), ἐπ “αὶ ἐκ (δες 
ΤὮΔΡ. 1. 24 δῃηὰ ι Οοσ. χίϊ. 8, ψπεγε πίστις 
18. ἢδηγοὰ 85 οπς οὗ {πὸ ρ!ὴβ οὗ τῆς ϑρίτγιε 
εἐχπῃι δ᾽ τεὰ ἀπιοηρ πε τὰ), απ μέίεγαποε, ὶ.ε., 
τῆε σταςε οἔγεδάν Ἴχροβιτοη οὔτμε αοβρεῖ 
πιεββᾶρε, απμὰ ἀποτοίφαρε, ἐ.ε., οἵ Ὀϊνιπε 
τηϊπρ8 (λόγος ἀπὰ γνῶσις ἅτε ςοπ)]οϊπεά, 
8.5 Πεζε, δὲ σ Οοσ. ἱ. 5, δἀηὰ γνῶσις ἰ8 α'50 
πιεπιϊοηεὰ ἢ πίστις δ τ Οοτ. χὶϊ. 8; 
αἴ τ Οοσ. νἱϊϊ. ᾿ ἢ Ροϊπιίβ οαϊ νυ πιαγκεὰ 
ἘΠΊΡῃδ515 ἴπδὶ γνῶσις 15 ποῖ φοπΊραγαῦ]α 
ἴῃ ἱπιροτίδηςε ἴο ἀγάπη 88 βΒῆονπ Ὶπ ςοη- 
ἀεβοεηβίοπ ἴο 4 ὕσζοιπεγβ ἱπίε!]! σία δὶ 
ΕΑ ΚΠΕΒ5), ἀπά αἰἱΐ εαγπεσέπεςς (5εε τε. 
ἃπὰ “7. νἱῖ. τὐ, νῆοτε πὲ τησπίοηβ ἴῃς 

τπᾶῖ τπε Οοεπιίδπβ παὰ εχ- 
πιδιτοὰ ννβεπ πεν τερεϊνεὰ Ἠῖ8 πηεββᾶρα 
οἵ τερτοοῆ, α»α ἴπ γομῦ ἰουξ ἰο κμ5 (ς΄. ἱ. 
11 δπὰ νίϊϊ!. 24; ἴῃς νατίδης τεδάϊηρ ἐξ 
ἡμῶν ἐν ὑμῖν νουϊὰ ἀϊδίυγ» 126 βεῆβε 

ΤΒ οπι. Χριστον. 

δ᾽ ΌΕ Βᾶνε τὴν ετ. σπονδην. 

8 ΟΚ δᾶνε δι᾽ ἡμας. 

411 τῃγου ἢ με 18 βρεακίης οἵ ἴδε ρτᾶςεβ 
οὗ τε Οοτπιπίδηβ, ποῖ οὗ πὶβ οὐ), 50 
) ε νιαν αδομηά ἵπ ἐπὶς ργασε αἰ50 (ς΄. ἴχ. δ). 
Τῆς Επρ θη νεζβίοπβ δπά Ἴογησῃ. ἴδκα 
ἵνα 1 {πε 5.0]. Πατε δ8 ἃ ρεγ ρῃγαβίβ 
ἴοτ ἴδε ἱπιρεταῖίνα, ἀπ ὰ υηἀδετγβίδηὰ βοῦς 
νετῦ κε βλέπετε, “58ε6 τπαὶ γε δδουπάᾶ, 
εἴς,," δυῖ τῃῖ8 υβαψε οἵ ἵνα ἰβ υὑπεχ- 
ιηρίεά, Κνε ἴοϊϊονν Κεηπεὰυν ἰη ἱδκίηρ 
ν. 7ἴη οἷοβε σοππεχίοη νἱτἢ ν. 6, Αἰ πουσἢ 
ΨῈ ἄο ποῖ ἄρτες νἱ8 ἴῃς ἰπέδεγεποεβ 
ΜΠΙΟἢ πε ἄγαν (2 απά 3 ΟΟγ., Ὁ. 122). 
Ψ. 7 βθεπὶ8 “τὸ ἢανε Ὀεαη δάδεὰ ὃὉγ 51. 
Ῥαυ],," πε τἰχμον οὔβεγνεβ “το δνοὶὰ 
ΔΩΥ͂ ἀρρεάγδηςε οὗ ἀεργεςϊδτίηρ τπς ννοσκ 
ΜΙ ΤιῖαβΒ πδὰ αἰτεδάν δοσουρ ἰβπεὰ 
δπιοηρ ἴῃς Οοτὶπι βίη ΟὨγίβείδπβ, ὈῪ τῃς 
ἀεβοτίριίοη οὗ ἰξ ἴῃ ν. 6 48 ἃ ερὶπηΐηρ ̓̓. 
Οὐ. τε βῃγεννὰ τεπιασκ οὗ Οτοίιυβ, “ ποη 
ἱσπογανῖς Ρδυΐυὰβ δγίεπι τῃεϊογατη, πόνεσε 
Ιδυάαηάο "᾿. 

νν. 8:15. ΗΕ οοὔνβξβ (ΤΗού0Ὲ 
ἨΕῈ ΙΝ, ΝΟΤ ΟΘΟΜΜΑΝῺ) ΤΗΑΤ ΤΗΞΒῪ 
ΕΟΡΜΟΝ ΤῊΞ ΕΧΑΜΡΙῈ ΟΕ ΤῊΞ Μαςε- 
ΌΟΝΙΑΝ ΟΗΒΟΗΕΒ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΟ ΤῸ ΤΗΕΙΚΒ 
ΑΒΙΠΙ͂ΤΥ. --ονεῖ. 8. οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
λέγω κιτιλ.: 1 τ«ῤεαΐ ποὲ ὃν τσαν οὗ ἐονι- 
μιαμάμιεπέ, ἰ.ε., 1 ἀο ποῖ γίνε γοι δῃ 
δυϊπογίιδιῖνε δηὰ ἔοσγγηδὶ σοπιπιδπὰ (481 
πριν ἀο), ὄνέ ας ῥγουὶηρ ἐλγομρὰ ἐπε 
ἐαγπεΞξίμεςς οΓ οἰλεγς, Ξε., ἴπε Ἔἐχαιρὶε οὗ 
τπε6 Μαςοεάδοπίδη Οπυγοδεβ (νεσ. 3), ἐλφ 
ρεμμέμεμεθα αἷδο ΟΥ̓ γΟΏΥ ἰουε (νεῖ. 7). 
Ἐοτγ τε οοπβίγ. τὸ γνήσιον τῆς ἀγάπης 
Ξε. οἢ ἰν. 17. ἫΡ 

εἴ. 9. γινώσκετε γὰρ κιτιλ.: 7Ὁ0Υ γέ 
ἄποιο ἐπε ργαρε, ἱ.ε., ἐπε κεῖ οὗ ρτᾶςε, “ 
ΟἿΥ Τιογάὰ Ἴετμς Ολτγὶσέ, ἐμαὶ δείηρ νἱελ, 
52.,), πῃ Ηἰδβ ῥγε-εχίβίεπι βίδῖε Ὀείογε ἴπε 
Ιποαγηδιϊοη, γε ΚΟΥ γομῦ ϑαζες (ο΄. ἔοτα. 
χν. 3) Ηξ δεεανις ῥόον, 5... ἴῃ (δῖ κένωσις 
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ὧν, ἵνα ὑμεῖς τῇ 1 ἐκείνου " πτωχείᾳ “ πλουτήσητε. 10. καὶ "γνώμην " Ἀεβ. νετ. 

ἐν τούτῳ ᾿ δίδωμι" τοῦτο γὰρ ὑμῖν ᾿ συμφέρει, οἵτινες 2 οὐ μόνον τὸ Ὑ βοπ;, α. 

ποιῆσαι ὃ ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν " προενήρξασθε 4 " ἀπὸ " πέρυσι" 11. 
γυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἢ" ἐπιτελέσατε, 

τοῦ ὃ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12. Εἰ γὰρ ἡ 45: (1 
προθυμία “ πρόκειται, καθὸ ἐὰν ὁ ἔχῃ τις, "εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ΡΆΐϊπι 

ἵν. 8; Σ 
Τί. 

ὅπως καθάπερ ἡ “προθυμία 9,18. οι 

Ὁ 1Ο; 

ἔχει. 13. οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις "ἄνεσις, ὑμῖν δὲ ὃ " θλῖψις - ἀλλ᾽ ἐξ γι Ὅον. νἱ. 
12, Χ. 23; 

"ἰσότητος, ἐν ' τῷ ' νῦν ' καιρῷ τὸ ὑμῶν " περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων «βαρ, αἱ 
Σ Ν ει. 6 ουἱν. 8 ΟΌδρ. ἰχ. 2 ουϊγ. 
ἁ Ηετε οἿν ἰῃ Ῥαῃ]. ε Βεῇ, νἱ. 2. 

46, νἱϊῖ. τ8, χὶ. 5 ΟὨἷγ ; αεῶ. ΧΧΧ. 20. 

1 ΕΘ Βᾶνε αντου. 

Ὁ ἘἈεβ, νἱΐ. στ. 
ἐ Ἐς. ἐϊ. 13. 

Κκ Ηεσε οὐἷγ ἰὼ Ῥαυϊ. 

ς Ψέετ. 19, οβδῃ. ἰχ. 2; Αςί8 ανὶϊ τσ οεν. 
Ε ΕΒ. 1.4. ΒΒ. ΟοΪ. ἐν. τ᾿ ΟὩΪγ. ἱ ΒουΣ. ἐϊΐ, 

3 6, ἢ, αὶ δῃὰ τῆς Ῥεβῃιῖο ρὶνε οτι ἴοσ οιτινες. 

5 ΤΏς Ῥεβῆϊτο (πιϊβεδίκίπρ ἴῃς Βεπ86) ἱπίθγοπδηρεβ ποιῆσαι Δηά θελειν. 

4 δα Βᾶνε εἐνηρξασθαι (ς(΄. νετ. 6). 

δ᾽ ΒΟΏΞΕΚΡ τεδά εαν; Ὁ "ΟΙ, ἢᾶνε αν. 

6 ΟἹ, απὰ Ὡς Βοδαϊγὶς βυρροτί τις, δὰ: Δ ΒΟΙΌΕΟΚΡ δπὰ τἢς 1, δεηβ οπιῖς [τ 

Ἴ ῬΕΘ, καὶ δδά τις δῆεσ ἐχει. 

8 ΟΌΕΟΘΚΕΡ, ἢ, κε. νᾷ. δηά ἐπε Ηδγοίεδη βυρροτῖ υμιν δε; δ᾿ ΒΟ χγ, ἀ, ε οπι. δε. 

ΨΒΙΟἢ ἴπ6 πολιπαϊίοη ἱηνοϊνεὰά (ῬΏ1]. 1. 
5, 6), (πε δοζ. πιᾶσκβ ἃ ἀεί. ροΐπὶ οἵ 
της, “Ης δεοαρεε ροοσ," ποῖ “εξ τοᾶς 
Ῥοοτ᾿᾽}, ἐπ ογάεν ἐδαΐ γε ὃν Ηἰς ῥουεγίγ, 
ἐ.ς., Ηἰβ αββυπιρίίοη οἵ τηδη 8 Ὠδίυτζα, 
"εἰρλὲ δὲ τίει, ἔ.6., ἰὰ ἴῃε πιδηηο]ά σταοεβ 
οἵ ἴδε [ποαγηδιίοη (εὐ, τ Οοσ. ἱ. 5).. Ὑΐδ 
νεῖβε ἰ8 ρασεπίδειῖςδὶ, ἱπιτοδυςεά ἴο γίνε 
τῆς δίρπεβε Ἐχαπηρὶς οὗ ἴονε δηὰ β86}- 
βδοσίῆςς ἴοσ οἵἴποσβ; ἴδοσα ἰβ ποννοσε ἰπ 
8:. Ῥδὺϊ ἃ πιοτε ἀεβηϊε βιδίοσηεπι οἵ ἢ8 
Ὀε εἶ ἴῃ τῆς ῥγε-εχϊβίεηςες οὗ ΟἸσίβε θείοσγε 
Ηἰβ Ιποασγπδεϊοη (οἷ. ]ομη χνὶϊ. 5). 1[ἴ Πδ5 
Ῥεεη ᾿πβουρῶι τδαῖ ἐπτώχενσε ολτιτίαβ 84 
ΔΙΙυβίοη ἴο ἴῃς οὗ ἴδε 1οτὰ δ 
ελτεν ἴε (Μαῖι, νἱϊ. 20); δυὲ ἴδε 
ῥγίνιανν τεΐετεηςς οδηποῖ θὲ ἴο ἴΠῖ8, ἔοσ 
τῆς πτωχεία οὗἨ [|ε88 ΟἾγίδι ὃν ΨνΒΙ ἢ 
νΕ ἅτε “τηδάς τἰο δ ̓ 18 ποῖ ἴῃς πιοῖα 
μιασάβδὶρ δπὰ ρεῦυγυ οὗ Ηἰδ ουϊνατά ἰοῖ, 
δαὶ ἰδς βίδῖς νος Ηε δβδβυπχεὰ ἱπ θῈ- 
ςοπιίπρ τηδῃ. 

Ψες. το. καὶ γνώμην κιτιλ.: ἀπά λενε- 
ἐπῚ γίνε πὶν οῤῥὶπίον, “» ἐλὲς (ἰ.ε., τιμαὶ μα 
βδουϊά οι ἴπεπὶ πη ορίπίοη γαῖμογ ἤδη 
ἵνε 4 οοτηγηδπὰ ἴῃ [815 πιδίϊεσ, οἷ. 'χ. 2) 

ἐς δείέογ, ἐ.5.,) 8 ταογαῖν Ῥγοβιίδοϊς, γὸν 
γοι, ἱμαφηεμοΐ α5 γον (βεςε Εοπι. ἱ. 25, 32, 
εἴς., ἴον οἵτινες Ξ- φμέῤῥε φμὴῇ τοῖγε ἐδε 
γέ ἰο πιαλὲ α δερικπμίηρ ἰαςὲ γεαγ, 50.» 
πον θερᾶη ἴο τηᾶκα ἴδε Το] !εςτίοη Ὀεΐογα 
τῆς Μαοεάοηίδη Οδυγοδαβ ἀϊὰ (οΛ τ Οοτς. 
χνΐο , οἤδρ. ἰχ. 2), πού ομὶγ ἰο ἀο διέ αἰ5ο 
1ο τοῖἱ, «ο., (ΠΕ νετε θεϊογεμδηά ποῖ οπ]ν 
ἴῃ ἂςῖ, δυῖ ἴῃ ᾿πιεπιίοη. ι ἰδ 
ἴοτ ἐκ πέρυσι οἵ πρὸ πέρυσι οἵ οἰαεδῖοδὶ 

Οτεεκ ; Βεἰββαχδπη (Ν εμε Βὲδεϊςἐμαάΐεη, ᾿. 
49) ποῖεβ [18 ὁσσυστεπος ἴῃ ἃ Ῥᾶρυτυβ οὗ 
τῆς βεοοπά ςεηΐϊ. Β.6., οὗ νΕΙςὮ ἴῃς ννοσάβ 
τυ: ὅτι εἰσὶν ἐν τῷ κεραμεῖ ἀπὸ πέρυσι 
ἰγιβ κιτιλ., ἐ.ς., “δαὶ ἐμεῖνε ἀγδοῆτηδα 
816 ἴῃ ἴῃε μοὶ ἥγονι ἰασέ γεαρ". ὙὨϊβ 
ῬάᾶγΆ]11εὶ 18 ἱπηροτίδπε, ἃ8 βδῃονίηρ [πδὶ ἀπὸ 
πέρνσι ἄοεβ ποῖ περεββαεν τηεᾶπ “8 
γεᾶν ἀρο". [τ πιυδὲ δε Ὀοτης ἰπ πιϊπά 
τδδὲ 81. Ραδὺϊ ἰδ τι ηρ το Μδοεάοηΐᾷ 
δηὰ ργορδῦὶυ ἰπ [Βς πιοπιῆ οἵ Νονεπηθδεσ. 
Νον ἴδε Μαοεάδοπίδη γεαγ, [ἴκεὲ τῆς 
εν βῃ, θεραη ψ Οςίοδετ, 8ο ἐπὶ ἴδε 
Ῥῆσγαβε ᾿νουἹὰ ὃς βίσιςιν 7υϑιβδθίς, δο- 
οοτάϊπρ ἴο ἐδε ΤΒγοποίοριοδὶ βοδεπις 
δάοριεά ἴπ {πε 1πέγοά. (ρ. 13). 

ψες. τι. νυνὶ δὲ ἀτὰς: ὁμὲ ποὺ εονη- 
ῥίοίε ἐκε ἀοίηρ αἰδο, ἐμαὶ ἂς ἐμέεγε τσαᾶς 
ἐλε γεαδέμεες ἐο τοὐἱϊ, .ο ἐλέγε μιὰ} δὲ αἶξο 
ἐλ οονιῤἰοίέοη ἐπ ἀρεογάαπεε τοὐἐδ γΟΏ 
αδὲϊὲέν : ἐκ τοῦ ἐχεῖν -- καθὸ ἄν ἔχῃ οὗ 
νεῖ. 12 ΞΞ ῥγο γαομἰίαξέδως (οἷ. Ἰομπ 1], 
34, ἐκ μέτρον), ἀπά ποῖ, 48 ΑΚ), “ ου οὗ 
ἴδ πδιοα γε ἠπν Ἵ Ὡ ᾿ 

ασ. 12. εἰ γ. - κιτολ.: 
ον { κε τνεαάένιδ55 ἐς ΠΡ ἐς ἀεεεῤί- 
αὖὶς ἀροογαϊηρ α5 α ν»παη ας, ποὲ ἀεεογά- 
ἑηρ ας ἤε μας ποί; οἵ. ἴχ. 7, Μαῖκ χὶϊ. 43, 
ἂηὰ Τορὶϊ ἱν. 8, “"Α5 τῆγ βυῤδβίδηςς 18, 
εἶνε Αἰπιβ οἵ ἰξ δοοοτγάϊπηρ ἴο τιϊπε δρυπά- 
δῆςα; ἱζῖδου Πᾶνα {π||6, θ6 ποῖ αἰταϊά ἴο 
εἶνε Αἰπὴβ δοοοζγάϊηρ το ἴπδι {ππ|- ᾿", 

γν. 13,14. οὐ Ἃ ἵνα κιτιλ,: ον τ8ς 
ςοἸ]εςεοι 18 ποέ τηδάς ἴπ ογάεσς ἐλαξ ἐλέγε 
νῶν δὲ γεϊϊε ἰο οἰδεέγς, ἱ.ε.. ἴο τῆε ᾿υάπαπ 
ΟἸ τί βιίδηβ, απ ῥγέδεμγε ἰο γομ, δμξ ὃν 
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1 Ὅτ χνΐ. 1 ὁστέρημα, 14. ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν 17; ἐδαρα. 

ΚΡ 
χνὶ. 18. 

ἐκ θλιι. ὑστέρημα - ὅπως γένηται ἰσότης, 15. καθὼς γέγραπται, " “Ὁ τὸ 
πολὺ, οὐκ ἐπλεόνασε - καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ " ἠλαττόνησε Ἢ. 

τό. ο Χάρις δὲ "τῷ "Θεῷ τῷ διδόντι 1 τὴν αὐτὴν » σπουδὴν ὑπὲρ 
Ὁ Ηετε οπἱγ. Ξ ᾿ ᾿ 
ομοα, ἢ κφ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου" 17. ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, 

τι. “ σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, ᾿ αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς. 

αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν, οὗ ὁ ὃ ᾿ἔπαινος ἐν τῷ 
ᾳ ει. 22; 
{ἘΜ " Συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ 3 αὐ 
Τία ἢ. 17. τ Νετ. 3 ουἿγ. 8 δ ες. 22 οὐΐυ. 

18. 

τ σαι. ἰΐ. 29, χἰἰξ. 3; σ᾿ Οοσ. ἰν. 5; ῬΒὶ!, ἐν. 8. 

ΔΜ ΒΟΚΡ, καὶ τεδὰ διδοντι; δοντι 8 τεδὰ ὈγῪ ΦΟΌΕΟΙ,, ἁ, ε, ἢ, νξ. ἀπὰ τς ϑγτίας ; 
Ο δπά τῃε Βοπαϊγίς δάὰ ἡμῖν (πτου ἢ πιϊδυπάετοιδπάϊηρ ἴπε 86η8ε). 

. 3 ΤίβοΒ. τεδὰβ τὸν αδελφον μετ᾽ αντουν 1 δὰ Ῥ δπά ἴῃς Βοβαϊτις ; θὰϊ τμ6 τες. 
ογάᾶοσ ἰβ βδυρροτγιεά ὃγ αὐ {πε οἵδετ ῥτίηςῖραὶ Μ55. δπὰ νββ. 

3 Ἐ" ὁπ). ο. 

ἐφμαϊέν, γομγ αδιπάαμπεοε αὐ ἐΐε ῥγέσεμὲ 
σέά50Ή δεὶπρ' ἃ ΒΌΡΡΙΥ γον ἐδεὶν τοαπί, ἐπαέ 
ἐκεὶν αδμπάαπος αἰδο νιᾶγν ῥγουε ἰο δὲ ἃ 
ΒΌΡΡΙΥ ,}οὸγ γοι τσαπί, 5...) αἴ βοτὴξε ξυΐυτα 
εἶπε, ἐλαέ ἐλεγε νὰν δὲ «{μαῖιν, ἑ.ε..) 
τεοϊργοςίυ. ὙΠεῖα 'ἰβ πο ἰδουρῆς Πεῖα 
οἵ ]εγυβαίεπὶ ρἰνίπς τῤὶγιέμαὶϊ Ὀεπεῆῖδ ἰπ 
τεϊυγη ἤοσ ἴῃς νιασέεγία! Ὀεπεῆ8. σίνεπ ὈῪ 
Οοείπιδ (ο΄. οδαρ. ἰχ. 14 δπὰ Βοχῃ. χν. 
27); ψδβδῖ 18 πιεᾶπὶ ἰ8 ἰδαὶ ἰξ ἴξ δνεσ 
φᾶτηα ἴο ἴδε ἴυτῃ οὗ Οοτίπίῆ ἴο ὃς ροοσ, 
τδεη ἴτ ψουἹὰ Ὀς ἔος [εγυβαίθπὶ ἕο σοη- 
τῆθυϊε ἴον μεν βυρρογτί. ϑυςῖ δὴ ἰάβα 88 
παῖ οὗ ἴῃς τταπϑέοσεπος οὗ ἴῃς πησγί8 
οἵ {πε βαἰπῖβ ἰβ, οὗ οουγβα, αυἱτα ἑογείρη το 
ἴῃς ςοπίεχι, 
γε. 15. καθὼς γέγραπται κιτιλ.: ας 

ἐξ ὶς τογίἐέση, 5... ἴπὰ ἴῆς ννογὰβ οὗ ϑοσίρίυγε, 
“Ης ἰλαΐ ραϊμετεὰ (με τηυβὲ υπἀετβίαπὰ 
σύλλεξας τοι! Εχοά. χνὶ. 1:7) νεμοὰ λαάὰ 
ποέλίηρ οὐεν; ἀπά ἤξ ἐκαὲ ραϊμετεὰ ἰἐέἐεϊς 
λαά πο ἰαρλ,᾽" 5... Ὀδοδυβε εὰςῇ ραϊμεγεά 
ἐπουρῇ τιληπᾶ ἔογ ΠῚ8 οὐνῃ πεδᾶβ ἀπά πὸ 
τῶοσε. Τμδῖ βεἀςῇ ΟΠ σίβείδη Οδυγοῦ τᾶν 
πᾶνε ἐπουρ ἴοσς ἰΐβ πεοϑεδίἐϊες, ποῖ ἰΐ8 
ἱμχμγίες, 8 παῖ 5ῖ. Ρδὺϊ ςοπιεπῃρ δῖεβ 
88 ἀεβίγαδίς δπά ροββῖρίς ὃν πκυΐυδὶ 
ἘΠΟΤΟΒΙΥ ἰπ ρίνίπρ. Τῇε ἴσὰς ἰεχὶ 
ΑΒΕ) οὔτῃε υχχ ἴῃ Εχοά, χνὶ. 18 ἢδβ 
τὸ ἔλαττον ἴοτ τὸ ὀλίγον, ννίοῃ πονγανεσ 
ἰ8 ἔουπὰ 458 δῃ δαυῖν οοτγεοϊίοπ ἰπ Α, δπὰ 
αἶδο ἱπ ῬΏ]ο. 3 

νν. 1τ6-24. ΗΕ ΘσΟΜΜΕΝΌΒ ΤῸ ΤῊΕΜ 
Τιτυβ νὴ ΤΟ ὕὑΝΝΑΜΕΡ ΟΟΜΡΑΝΙΟΝΒ, 
ΨΉΟ, ΒΕΑΕΙΝΟ ΤΗΙΒ ΓΕΤΤΕΞΝ ΜΊΤΗ ΤΗΕΜ, 
ΑΒΕ ΒΕΝΤ ΤῸ ΘΑΤΗΕΕ γε: μερί ον 
ΑΥ ΟΟΕΙΝΤΗ.--- ἐσ. τ6. χάρις δὲ τῷ Θεῷ 
κιτιλ᾿: ὁμὲ ἑκαπὰς ὃς ἰο Οοά, τοῖο γὶνες 
(ποῖς ἴῃς διὲς. ἴεπ86) ἐο (., “1 ᾿᾿; 5εςὲ 
ΟὨ ἱ. 22 ἴος σοπβίσ) ἐδε ἀδαγὲ οΥΓ Τὶ ἑμς 
ἐλε βάθια εαγμεβί σαγέ 707 γοῖ, 5... τῇδ 
βᾶτης [μδῖ 1 τηγβ86}} {εε]. 

γες. 17. ὅτι τὴν μὲν άκλ. κ-τ᾿λ.:; 
)ῶν ποί ομῖν ἀϊὰ κε αδοεῤὲ (ἴῃ ερίβίοϊ συ 
δογὶ 5) ομνγῦ ὀχλογέαξίοη, 5.., οὗ νετ. 6, διέ 
πὰ τῃϊβ8 'ἰβ ἴπε ργοοῦ οὗ πίβ σπουδή) 
εἰηρ' αἰνισοὶ  ὑενν ἐαγηεδέ (ΜῈ τὰ ποῖ ἴὸ 

Ῥτεββ ἴδε ςοτηραγαῖίνε σπονδαιότερος : 
ο΄. Αοἰβ χνὶ!. 22), ἐξ τσας ΟΥ Κὶς οτοη ἀεεογα 
ἐλαὲ ἐφ τοεηὲ γονγίλ (ερὶβι. δοσ.) μρέο γοι, 
50.. ἴτοπλ Μαδοδεάοπία, δεαγὶπρ (18 Ἰεϊξεσ. 
ὑπάρχων ἰ5 υϑεά (15 δἱ Εοπι. ἵν. 19,1 
Οος. χί. 7, οβαρ. χίϊ. τ6, 6 αἱ. ἱ. τ4, ΡΏ]]. 
ἰϊ, 6) ἰπβιεδά οἵ ὥν, 88 εχργεβϑίῃρ ποῖ 
ταεσεὶν πε ἕλοι τμδὲ Τίτυβ ννᾶβ σπουδαιό- 
τερος, Ὀυὲ τπδὲ τηϊ8 ννᾶβ ἢὶβ παρίτυδι 
οοπάϊίοη ; “Ὀεΐπρ, 88 δε ἰβ,᾽" νουἹά 
ΟΟΏΡΘΥ ἴδε 586η86. 

γες. 18. συνεπέμψαμεν δὲ κιτιλ.: απάὰ 
τος μανε Ξεπὲὶ (ἴπε ερίβίοίδγυ δοσγίβε; οὔ. 
Αοῖβ χχίϊ!. 30, σμαρ. ἰχ. 3, Ρἢΐ). 11. 28, 
ῬΒπι. 12) ἐορείμεν τοὶ ἐλ ἀπε ἐκε δγοέκεν, 
52.,) ἴῃε. ὕγοίπεν νβοπι γοὺ κπον (οὐ 
ΤἤΔΡ. χίϊ. 18), τσλοσὲ ῥγαΐδε ἐπ ἐπε αοϑῤεὶ, 
ἦ.6.,) Μ ὮΟΒ6 ροοά τερυΐε 48 ἃ ἰδδουγεγ ἰῃ 
ἴδε οάυβε οὗ ἴπε ἀοβρεὶ (οἷ οδδρ. χ. 4, 
ῬὨΪ]. ἵν. 3, Εοπμ. ἱ. 9), ἐς ἑκγομρλομὲ αἰἱϊ 
ἐᾷς ΟἈμγολες, ἰ.6., ἰΒ βρτεδὰ αὐγοδὰ ἴπ 
811 τὴε Οῃυτοθεβ Ἐπγοῦρ ἢ ὙΠ ἢ 1 πᾶνε 
Ρϑββεά (οἷ στ Οοσ. νἱϊ. 17, χίν. 33; 866 
χὶ. 28). Τῇε Ραιγίϑεϊς τεΐδεγεηος (Οτίζεη, 
7ότοπιε, εἰς.) οὗ ἔδεβε νογὰβ ἴο 81. υκε 
18 βιεγεοϊγραά ἰῃ {πα (ΟἹ ]εςι ἔοσ 81. υκε᾽ 8 
Ῥαν, δὰ ἴπεσα 8 βασγάϊν τοοσλ ἔος ἀουδι 
ἴδαῖ (18 15 ἄμμε ἴο ἃ πιίβιδίκεη ἰπιεγργεῖδ- 
τίοη οὗ εὐαγγέλιον 85 εἰρη γίπρ ἃ τογίἐέφη 
Θοθϑρεϊ, ταΐπες τῆδη τς “" ροοὰ πεν" οὗ 
ασοὰ ἀεϊϊνετεά οταῖν ὃγ τῆς ἄγβε γι βείδα 
Ῥτεᾶςμεσβ. νε πᾶνε πο ροβίτἶνε ἀδῖα ὉῪ 
ὙΙς ἢ ἴο ἀεϊεγηῖπε νυν δίοἢ οὗ 81. Ῥδυϊ 5 
ςοπίεπιροσγασίεβ 18 ἤεσε δ υάεὰ το. ἴἰ 
8δβ θδδη δερυεὰ τμδὶ 88 118 ὑππαπιοὰ 
“ῬγΟΙΒοΥ " 8. ΒΕΟΙΪΠΡῚΥ βυδοτγάϊπαϊς ἴὸ 
Τίϊαβ, δὲ τηυϑὲ ποῖ ἰδεπειῆοὰ υἱἢ 
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εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν - 19. " οὐ " μόνον δὲ, “ ἀλλὰ υ Ἀοβ' νῇ.7. 
καὶ ὑχειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν " συνέκδημος ἡμῶν ' σῦν 2 τῇ τλϑοιν 

Χάριτι ταύτῃ, τῇ διακονουμένῃ ὕφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ 3 τοῦ Ἀφ δμῖν: 
Κυρίου δόξαν, καὶ " προθυμίαν ὑμῶν “- 20. " στελλόμενοι τοῦτο, μή γ΄ 6. 
τις ἡμᾶς "μωμήσηται ἐν τῇ " ἀδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽. ΕἾΝ 

ἡμῶν 21. " προνοούμενοι ὃ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἌΣ 
ἐνώπιον ἀνθρώπων. 22. "Συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, χα. 20; 
ὃν “ ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις " σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ « ἘεΗ͂. νἱ. 3. 

Ο(ἱ. ἰϊ. 12. 

Δ ετο οηϊγ. 
δ Βτον. ἰἰϊ. 4. ἃ Ἐεβ. νεσ. 8. ς ἈΞΗ͂. νες. 17. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

ς Μετ. 18 ουΐγυ. 

1 ΌῈΕ δάὰ ἐγενετὸ δῖϊεσ ἡμων. 

3 ΒΟΡ, ᾧ, νξ. ἀπά τπε Βοβμαίγις ((0]ονγεά ὃν ΝΝ.Η.) τεδά εν ἔοσ συν, νυνί οἢ ἰβ ἐουπὰ 
ἴθ ΜΌΕΟΚΙ,, ἁ, ε, αὶ δῃὰ {πε ϑυτίας νβ88. 

5 ΣΦ ΌΡΟΕΚ δηά {πε ϑιυγτίας νβ8. βυρροσῖ αντον ; ΒΟΌ"ΟΙ,, ἴδε 1,Δεἰπ8 απὰ Βομαϊγις 
οταῖῖ [{. 

ὁ υμὼων Δἴϊεῖ προθ. ἰ5 ἰουιηὰ ἱπ Ε ἀπά ἃ ἔενν ουγβϑίνεβ ΟὨΪΥ ; ἥμων ἰΒ τεδὰ ὃγ 41] ἐπε 
Ῥτίποιραὶ υὑποῖα]β δηὰ νβ8. 

δ᾽ ΚΙ, βξυρροτῖ προνοονμένοι καλα; Ο 17, 73 ἀπά Βοδαϊτίς γίνε προν. γαρ καλα; 
δεῖϊες προνοουμεν γαρ καλα ν»»]1ἢ ἴῃ6 ΟΥαΓ ὑποῖ815 ἀπά νββ. 

ῬεΙβοπβ 80 ἱπηροτίδηϊ 48 (4.6.) ΑΡΟΪ]οῸ5 οὕ 
51128; δπά, ἀραΐη, [πδῖ, 5 ἢε νγνᾶβ ἀρρᾶσ- 
ἘΠΕ ποῖ ἃ Μδοεάοπίδη (ἰχ. 4), Βὲ σδηποῖ 
Ῥε δπῪ οὗ ἴδε Ῥγοπιίπεπίι πε 6 18 οὗ ἴῃ 6 
Μαοςδοηΐδη Οπυτγςοῇ (86εε οἡ νεσ. 5 δδονεα). 
Ὑτορδίγηυβ ἴδε ΕΡΠεβίδη 18 ποὶ ἱπῃηροβϑίδὶς 
(8βεε Αςἰβ χχ. 4, χχὶ, 29), δυϊ ἰξ 18 ἰά]ε τὸ 
βρεουϊδῖε πεσε ἴμε ενϊάεηςε ἰΒ 80 βοδῃῖυ. 

6 ἱχχρογίδηϊ ροίϊπξ δδους 115 ὑπηδπιεὰ 
δγοῖδες ἰβ τπαὶ ἢε ννᾶ8 βεἰεοιεὰ ποῖ ὉῪ 
8:1. Ῥαδυϊ, θυὲ Ὀγ τπεῈ Οῃυτομεβ ννῃο τοοῖ 
Ραγὶ 'ἱπ τς ννογκ οἵ οοδοῖίηρ πιοπον 48 
τδεῖγ τεργεβεηΐδεῖνε 85 ἰδ πον ἐχρ δἰπεά. 

γες. 19. οὗ μόνον δὲ ἀλλὰ κ.τ.λ.: απά 
ποΐ ομῖγ 50, δμὲ τοὴῖο τοας αἷ5ο αῤῥοϊπέεά 
(χειροτονεῖν 18, 5:Γ εἰν, τὸ νοῖα ὉΥ ἃ 5ΠΟΥ 
οὗ Παπάβ, δηὰ βεπος ἰὶ οαπὶῈ ἴο τηξδῃ 
“ρ εἷεςῖ᾽"} ὁγ ἐΐε Οἠμγοῖΐες, ἑ.ε., αἱ τῆς 
Ἰοςδὶ οοηρτερδιίοηβ ἱπιεγεβίεά, ας ΟΝ" " 
»ιίοτυ ἱγαυεῖίεν ἴπ ἐπε νιαΐίον οὗΓ ἐλὶς 
ὅγαεσε (τεδάϊησ ἐν; 866 ογίϊ. ποῖα), σε.» 
τ818. σοπιθυϊίοη οὗ πιοθον (566 νν. 6, 7, 
τ: Οος. χνί. 3), τολίεϊ ἐς δεῖηρ νεϊπὶςέεγοα 
ὃν τς ἴο ἐχῃϊδίς ἐΐλδ σίονν οΓ ἐπε 1, ονὰ 
(ο΄. ἰν. 15), απὰ ομν γεαάπε55. Ὑῃε Μ5. 
ενίάεπος τεαυΐγεβ ὺ8 ἴο τεδὰ ἡμῶν, δῖ 
ἰξ πλυβὲ θεὲ σοηΐεββοὰ πδὶ ὑμῶν 15 ταῖμει 
ψῃδῖ ψγὰ βῃουὰ εἐχρεςῖ, Ἵβρεοία!ν 85 
προθυμία ἴῃ νετ. 11 ἀπά ἰπ ἰχ. 2 15 Δρρ!ἰεὰ 
ἴο [Ὡς Οοτἰπιπίδπβ δπὰ ποῖ ἴο 8ϑι. Ρδυϊ; 
ἃ ὑρος τοῦτος ἐρθοιὰ Ε κατὰ 
προθυμίαν ἡμῶν ἴοι καὶ προθῦ. ἡμ., Ρυϊ 
τῆς ννογάβ δἰ δὴ προ μ δὶς Β6η86 8 
ἴδεν βιδηὰ (δες 6Δ!. ἱϊ. σοὴ). 

γες. 20. οἱ τοῦτο κιτιλ.: 
αὐοίάϊηρ ἐλπὶς (στελλέσθαι πιϊρῃς πιεδῃ 

“[0 Ῥγδράσγε᾽" 45 δ ὙΥἰβά. χὶν. , 2 Μᾶςο. 
ν. 1, δυὰς ΜαΙ. ᾿ἰἴ. 5 ἀπὰ τεῆῖ, πιᾶκε ὺ8 
ἀεδοϊάς ἴοσ τῆς Νυΐραῖε τεπάεγιηρ ἀευΐ- 
ἐαπέες ; ἴῃς πιδίδρῃοσ ἰβ ἃ πᾶνδὶ οπᾶα, οὗ 
δα πηρ 8411 80 45 ἴο ἀνοϊἃ δῃ ἜπεπινΒ 
Ῥυγβυϊ), ἐλαΐ Ἀν νιαπ «κομί ἃ δίανιε μα ἐπ 
ἐπε νιαΐέον οΥΓ ἰδὲς δομπέν (βες χίϊ, 18 ; 
ἁδρός -- {]}, τίρε, τίς, 45 δὶ 1 Κίπρϑ ἰ. 
9, ]οῦ χχχίν. ιο, 184. χχχῖν. 7, ]ετ. ν. 5, 
δηὰ 8ο ἀδρότης 5Ξἰδπὰβ ἴοτ ἃ ςοπβί ἀεγδῦϊε 
δηά ἰρεγαὶ ---α “ἢλτ᾽" --- οοπιτίυϊ ὁπ) 
τολίοῖ ἐς δεὶηρ αἀνιϊκπἰοίεγεά ὃγ 5. Ἐρτ 
με Ὀγόκεη οοπβίτς. στελλόμενοι κιτολ. ο. 
ν. 12, νἱϊ. 5. 

γες. 21. πρϑνοοῦμεν γὰρ κιτιλ.: “ον 
“τρο ῥγουΐάς ἐπίπιρς κοπεσέ " ποί ομὶν “ ἐηπη 
ἐλε σιρλέο ἐμε 1,ογά," διἃὠ(ιέ αἰδο “ ἐπ δέ 
εἰρκέ ο7 νιέη,"" δῇ ἰπ)υποείοη ἴῃ ἔπε Ρτο- 
νεγῦ8 νης τἴπς ΑΡροβίίε αυοῖεβ δραΐῃ δἱ 
Εοῃι. χὶϊ. 17. Δ Πεσε οἵδεσ ρεορὶ ς᾽ Β ΟΠ ΕΥ 
ἰδ ἴῃ φιεβείοη, οπς οάπηοῖ ὃ6 ἴοο οαγοία ; 
δπὰ {δὲ ργυάεποε οὗ ἴδε πιεῖποά ρυτβυσὰ 
ἰπ τη ϊβ οοἸεςτίοη, ἤθε ἔπε σοπαίϊρυϊ- 
περ Οἤυγομεβ ἀρροϊπιεὰ Το ]εαριιεβ ἴοὸ 
Δοοοπιρᾶπυ ϑῖ. Ρδυΐϊ δηά τὸ Ἵἤεοκ δὶβ 
δοςουηῖβ, ἰδ γοσῖῆν οὗ οἷοβε ἱπιϊϊδϊίοπ ἴῃ 
18ε εςο!εδίαϑιοαὶ ἥπαπος οὗἉ 8 ἰδίεσ ἅρὲ 
(φῇ νἷ. 3). 

γες. 22. συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς 
κιτιλ.: ἀπά το μανε Ξεμπέ τοί ἐκ ἐκέπε ΟἿ 
ὀγοίδεν, τολονι τος μαῦέ πιαην ἐΐπιός ῥγουεά 
ἐαγμέδέ ἴπ νιαην ἐλίηρο, ὃνέ ποισ πεμἊλ 
τιον ξαγηεϑὶ δέοαμδε οὐ ἐδε ργεαὶ εοπβάεπος 
τολίολ ἀε ας ἐπ γομ (ο΄. ἀκ]. ν. το, 
πέποιθα εἰς ὑμᾶς), ἐ.4., ννῃϊς ἢ νγ48. ἰη- 
βρίτεὰ ὃν (δε δοοουπὶ ἴμδὲ Τίϊα8. Ὀγουρδι 
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ΓΟ 15. πολὺ σπουδαιότερον ᾿ἡ πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 23. " εἴτε 

αἱ. 8, ὑπὲρ Τίτου, " κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ' ὑμᾶς συνεργός - “ εἴτε ἀδελφοὶ 

δ ΧΑ. το; ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.3 24. Τὴν οὖν ' ἔνδειξιν 

17: 1μι. 1. τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν " καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς 
τεῖ. 1.5. 1 Βοτα. ἢ, 25, 26; ΡΆΪ. ἐ, 28 οηΐγ. κ Βεβ. ἱ. 12. 

1 ῬῈΕ, ἀ, ε, ἰδε Ρεβῃϊτο δηὰ Βομδίγις ρῖίνε συνεργος εἰς νμας. 

3 (Ε Βαᾶνε Κυριον ἴον Χριστον. 

οἵ ἰδεῖς ροοά οοπάυςϊ. [1 15 88 ἱτηροβϑβίδς 
ἴο ἰδεπιὶέν τι ῖβ “ Ὀγοίῖμεσ" 25 δἰπὶ οἵ ναζ. 
18; πΠκὸ ἴῃε ἤτβι παπιεὰ ἢς 88 Δη ὄπνου 
οὗ τδε ςοπειδυκτίηρ Ομυγοῆεβ νει 23)», 
δηά δυσῖπες (πὶ 15 ποῖ βαϊὰ οἵ τῆς ἢγβι 
ππιοᾶ) ΠῈ ν»Ὰ8 οἱ [Ἐγτ8 οὗ ρεγβοῃδὶ ἰητὶ- 
τοᾶου ν ἢ 81. Δ}, ἃ8 ἀρρεᾶγβ ἔτοτῃ τπὶ8 
νεῖβε. Τῆς ρύεβ8 ἰπδὶ ἢ νγὰ8 Τυοπίουβ 
ἰ8 ἃ ΡΙδυβίδ!ε οπα (8ὲεὲ Αςῖβ χχ. 4, ΕΡἢ. 
νὶ. 21, ΟοἹ. ἱν. 7, 2 Τίπι. ἱν. 12, Τίς, 1. 
12), Ὀαῖ ἰτ ἰδ ΟΠΪν ἃ γιι688 ἀπά ἰβ ἱποαρδῦϊε 
οὗ νετοαίίοη. Α ἴεν ουγβῖνεβ (566 οἡ 
χὶϊῖ, 13) ρῖνε ἴῃς πᾶπις οἵ Βαγμαδας νἡτῃ 
τῃοβε οἵ Τίτυβ ἀπά [{υκε ἰπ τῆς δι δβοσὶρ- 
ἴοι δὲ ἴῃς επὰ οὗ τπε Ἐρίβιῖε, ἀπά (ἢ ϊ8 
μιὰν τερτεβεηΐ δὴ δαγὶν ἰγδάϊτίοη. 

Ψψες. 23. εἴτε ὑπὲρ Τίτου κιτιλ. : 
τυμείμεν γοὺ δ8κ αδομέ Τέμς (ς΄. οπ 1. 
8 ἴοτ τϊ8 ι8ε οὗἉ ὑπέρ), λέ ἐς μιν οοἰΐφα 
απὰ μιν ζεἰϊοτυ μάκμι γοὶ ἐο γοι τυαγὰ (ἴοτ 
δὲπιὶ 81. Ῥδὺ] ν"1}} θὲ Ρεγβοπα!ν τεβρου- 
8|0]6), ΟΥ ΟἿ ὀγείμγεμ, ἴμεν ἂτὲ ἐλέ 
ἐπῦονς οὐ Ολμγολες, ἐ.6., [ΏΟΥ ννεγε ἄυγ 
χειροτονηθέντες (νεῖ. 10. ΤΕ ἴεσπὶ 
ἀπόστολος ἰ5 ΚΕ ΠεΕΓΑΙΪΥ υδεὰ Ὀν ὅ8ι. Ῥδὺὶ 
8ἃ5 ἃ τοοξπηϊοαὶ ἴθστῃ ; δ ΟσΟΔ βίο Δ ΙΪγ, 848 
Ὦδτε, δηά δὲ ΡΏΪ]. 1. 25 (οὗ Ἐραρβτοάπυθ) 
δηὰ (ροββί]γ) δὲ βοπι. χνΐ. 7, με ὑδὲβ 
ἴξ ἴπ 118 ῥγίπηίεῖνε εἰυπιοϊορίςα! τπιεδηΐπης 
οὗ ““εὔνου "οὐ “δηλ ββαγυ " (7. τ Κίηρβ 
χῖν, 6). ὙΠεβε πλθῃ γα Πυγίπεσ ἀεβογ θεὰ 
48 δόξα Χριστοῦ, ἐλε ρσίογν οὕ ΟἈτγὶΞὲ, ρετ- 
8ᾶρ8 ϑεοδυδβε τπεὶς ννοσκ ἰ8 80 βρβοίδ!ν 
αὐ »ιαγογεπι Ποῖ ρίογίανι (ΒεῈ νεῖ. το ἀπὰ 
ἶχ. 13). 
ἿΣᾺ 24. τὴν οὖν ἔνδειξιν κιτιλ.: τλεῖῦ 

),6 ἐπενείονε (1 ννε τεδὰ ἐνδεικνύμενοι ἴδε 
ἐχδοσγιίδιίοη ἰ5 ἱπάϊγεςι, 45 δὶ Εοζη. χὶϊ. 9- 
21) μπίο ἐκέηι ἐπὶ ἐδο ζασο οὗ ἐπε ΟἈπμγελες 
ἐλε οὐ υμ δαν δὲ ο, ον ἴουε, ςς., ἴο υ8 
(δ. νει. 7), απά οὐὕΓ ομν ρίονγγίηρ Ὁ γΟΜΥ 
ΡΣ 50...) ΤΥ ς οὗ γουγ τεδάϊηθ88 
ἴο γίνε (οἷ, νἱ). 4,14, ἀπά ἴχ. 2, 3). 

ἬΑΡΤΕΚ ΙΧ.--ἶῆνν. 1:-5. ΗΕ 18 ζον- 
ΕἸΌΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕΙΚ ΚΕΑΡΙΝΕΒΒ ΤῸ ΟΙΝΕ; 
Βυτ Τιτὺβ ΑΝῸ Η18 ΟΟΜΡΑΝΙΟΝΒ ΗΑΝῈ 
ΒΕῈΝ ΒΕΝΤ ΟΝ, ΤῊΑΤ ΤῊΣ ΟΟΙΓΕΟΤΙΟΝ 
ΜΑΥ ΒΕ ΒΕΑΌΥ ΨΗΕΝ ΗΒ ΑἈΚΕΙΝΕΒ ΑΤ 
Οοπιντη.--νεσ. 1. περὶ μὲν γὰρ κιτιλο: 
ον εομποεγμίηρ ἐπε πιιπὶςίγαίιοπ ἰο ἐπε 

3 “6, ὶ εἶνε νπερ ἡμων. 

βαΐπές, ἴ.6., τὴς σοἰ]εστίοη (δες οἡ νἱϊϊ. 4), 
ἐξ ἐς τεῤεγήμοις (ο΄. 2 Μᾶος. χίὶϊ. 44) γον 
"μὲ ἰο ευγίίε, 5... τἈὶδ Ἰεϊξες (ποῖε τῆς ἔογος 
οὗ τῆς ατὶ. βείοτς γράφειν), ἐο γομ, ΨὮΟ 
νοι (Πα ἢτδι ἴοὸ πιᾶκε ἃ Ὀερίπηϊηρ "᾿ 
(νι. το. ΩΓ στ Ὑδεββ. ἵν. 9. 

γες. 2. οἶδα γὰρ τὴν προθ. κιτιλ.: 
γ 1 ἄπμποι γοιν γεαάίμεϑδς, ο7 τολίοὶ 1 
βίον (ἴος ςοηϑβῖσ. οὔ. χὶ. 3ο, Ῥγον. χχνΐϊ. 1) 
ὁπ γομῦ δελαί (ε΄, νἱῖ. 14) ἐο ἐπε Μαεε- 
ἀοηπίαης, ἐλκλαΐ Αελαϊα (ποι ὑμεῖς, Ὠς τε- 

τῖβ τῆς δοῖυδὶ ννογὰβ τη ψνῃϊ ἢ πε τηδάς 
ἰδ Ὀοᾶβῖ; ἔοσ “Αοδμδῖα " βεὲ οχἡ ἱ. 1) 

μας δεεμ ἐπε σίπος ἰαεὲ γεαν (βεε ου 
νἱ. τὸ δδονε), ἱ.ε., ἴο τῆᾶκε 118 ςοηίτίθυ- 
τἴοη. [τ ψουϊὰ βθεπὶ τπαὶ ἴπε Αροβεὶς 
[εατεὰ τπαὲ με μδὰ βοπιενμδὶ ονετβιδῖθὰ 
ἴδε ςᾶβε, 845 ἢς ἰβ εν ἀεπεν δηχίουβ ἀρουῖ 
τῆς Οοτίπεπίαπ ςοἰεοιϊίοη. ὙΠε υ56 οὗὨ 
1π6 ῥγαβϑθηΐ ἴεηβθ, καυχῶμαι Μακεδόσιν, 
8ῆονΒ παῖ Πα ἰδ τί πρ τοπὶ Μαδοεάοηία 
(βεε Ἱπέγοά., Ὁ. 12).---καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος 
κιτλ.: ἀπά γομῦ κεαΐ (βες οἡ νὶϊ. 7) μας 
γουοκεά ἐ}:ε νησίον ΟἽ ἐλενι (βεε ὁ ἱϊ, 
6), 5... ἴο ςοπίγίδαῖε (οὐ. νἱῖ!. ὯΝ 

Ψνεῖ. 3. ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδ. κιτιλ. 
δμέ (1πε δέ οοττεβροπάϊηρ ἴο μέν οἵ νεῖ. 
1)1 λαυε Ξςοπὲ (ἴῃς δορί βίοϊδγυ δογίβί ; οἵ. 
νὴ, χ8) ἐλε δγείλγεη (οὗ, νὶϊ!. τ6-22), ἐκαέ 
ΟΜ ρίογγίπρ ὁπ. γομν δελαὶ πιαν ποί δὲ 
»ιαΐε υοἱά (ο7. εβΒρΡ. τ Οογ. ἴχ. 15) ἐπ ἐλὲς 
γεσῤεεί, ἰ.ε., ἴῃ ἴῃε πιδῖϊες οὐ δοῖυδι 
ξαϊποτίπρ ἴπε πιόπαν, 845 ἀϊβεῖποι ἴσου 
τπεῖς ρεηογαὶ τεδάϊπεββ ἴὸ ὃς ᾿ΙΌεγαὶ (ν}ῖ. 
10), ἐν ογάεγ ἐλπαέ, ευέμ ας 1 κΞαἱά, 4... ἴο 
πε Μαοεάοηΐϊδηβ ἴο ννῇοπ) ἢς δὰ τε- 
Ῥεδιίεάϊ!γ ὈῬοδϑβίεά οὗ Οογίπιπίαπ ρεηεγοϑ 
(νετ. 2), γε νιαν δὲ ῥγεῤαγεά. 

Μεγ. 4. μή πὼς ἐὰν ἔλθωσι κιτιλ.: 
ἰε5ὲ ὃ» αν πιεαηδ, ὑ ἱπέγε σοπιε τοὶ ἐλ τα 
αη») οΓ Μαερεάοπία (ποῖ “ ἴεν οὗ Μαςε- 
ἀοπῖδ,᾽᾿ 85. ΑΝ. ; ἴὲ 8 ργοῦδοὶυ 4 ἔδιγ 
ἱπέδσεπος ἔγοτῃ 1πὶ8 νεῦβε {πᾶὶ τῆς ὑπ- 
παπιοά “" Ὀγείῃσεη ᾿᾿ οἵ νἱϊϊ. 18, 22 ννεσε ποῖ 
Μαροεάοπίδπε), απά βηά γομ μηῤνεῤαγεά, 
ἐ.ε., νπῖῃ ἀπε οοἸ εςεοη 51:}}} ἱποοπιρίεῖς, 
τοε---ἰλαΐ τοῦ σαν ποί, γε (ΜὨΪϊοἢ ἰ5 Ψψμδὶ 
Ὡς τα] ν νυ Βπε8 ἴο σοηνεὺ ἴο {Πεπὴ)--- 
«πομίά δὲ ἑὰς ο 5“πανιὲ ἐπ ἐλπὶς εοπβάεηεοε, 
ἐνδ.,) Βῃου]ϊά Ὀὲ 5ῃαπηεά Ὀεοδυβε οὗ ουὖγ 



ΙΧ. 1-. 

Ἰ ἐνδείξασθε,; καὶ 3 εἰς “πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΟἹ 

1Χ. τ. Περὶ μὲν ' Βοπὶ ἢ ἶχιιι 

γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοι ἐστὶ τὸ ὃ γράφειν . ἢ. 7. 
ὑμῖν. 

φοὺς, ἵνα ": τὸ ᾿ καύχημα Ων 

ἡ μέρει " 

2. οἶδα γὰρ τὴν ἐπροδύραν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι ἐν Κεῆ- νος 

ΧΙΧ. τούτῳ ἵνα, καθὼς μαδεΝν ἐδπὴς παρ τι “. ἊΣ ἔπ τ. 6. 
πὼς 10 ἐὰν 1] ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ' ἀπαρα- ( ΒοΒ. 1. 14. 
σκευάστους, " καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν 12 ὑμεῖς,1ὃ ἐν τῇ 
᾿ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς ὁ καυχήσεως. καὶ 

Ε Ἄοι:. ἱν. 
δ τον 

ἢ λιἀναγκαίον οὖν "ἡγησάμην τ δι, 

παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα " ἀδεῶς εἰς 15 ὑμᾶς, καὶ " προ- Ἐεΐς εἰ ΓΝ 
καταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην ὁ εὐλογίαν ὑμῶν" ταύτην "ἑτοίμην Η ἥξεις εἴα σρέγ. 

1 ΟΒδρΡ. χἱ. Ἠδ68. ἐἰὶ. ΡΆὩΪ]. ἐἰ. Μ ἱ Η 1 
ὅκα Χχ. 45, Ἴν" Ὁ ἤξοτε Ὀδνν ὮΝ ΠΝ χ. 6,16; ̓  ἰώ ἼΣΞ ὅΔΞ5 " οτο οαὶν ἴα δμω ἠ᾿ 

ΟΡΡΞΕ ΚΕΡ, ἔ, νξ. ἴδε ϑυτγίδαο ἀπά Βομαίγις βυρροτγὶ ἐνδειξασθε; ΒΌ Ἔα 
᾿ ν ὦ, αὶ ξεῖνε ενδεικνυμένοι (ργείεσγεά ὃν Τίβο.). 

3 και θεΐοτε εἰς προσ- 18 ἔουπά ἴῃ ἃ ἔενν ουγβῖνεβ οὔΪγ, δηὰ βου! δὲ οτηϊεά. 

80 17 οπῖ. το Ὀείοτε γραφειν;; αἱ [28 τον. 

4 Βεῖϊεσ τὸ . . « ζηλος ν ἢ 8 Β 17 (δες οα νἱϊῖ, 2). 

5. Βεῖϊεσ οπι. εξ Ὀείογε υμων υνἱῖῃ ΒΟΡ σγ7, ἢ, νᾷ. ἴῃς Ῥεβῃίιιο δπά Βοδδισίς. 

45 ὈῈΕ δηὰ τῆς Βοδαίϊτίὶς ρῖνε ἐπεμψαμεν. 

5 6, ξὶ οπϊ. το νπερ υμων. 

10 ΒΗ δηά τπε Ρεβῃίῖο οπὶ. εαν-. 

18" δᾶ8 καυχημα νμων. 

9 Ὁ", ἁ, ε, ὦ, 5, νξ. οπι. πως. 

1 ὈΠΡΕῚ,, ἃ, ε ἀπά τῇς Ρεβῃϊτο δδνε και καταισχ- 

1 ΟΡ̓ῬΕΩ, ἄ, 6, εὶ Βῖνε λέγω. 15 Β5 ἢδβ λεγ. ἡμεῖς. 

16 τῆς κανχησεως 5 ἰουπά ἴῃ ΠΟ ΌΓΕΚΕΡ δηά ἴῃς ϑγτίδο νβ8. (ἔγοπι χὶ. 17); δεῖϊεσ 
οπι. της κανυχησεως δ ΒΟ Ὁ 17, νξ. ἀπά τῆς Βοπδαϊτὶς. 

15 ΜΟΚΙ, βυρροτῖ εἰς υμας; ΒΌΕΘ δΒᾶνε προς. 

16 ΚΙ, ἐύρβοτι προκατηγγελμενὴν ; Ὀεϊϊες προεπηγγελμέενην (Εοηη. ἱ. 2 οηγ) ἢ 
ΜΒΟΡΕΟ 

1 Ὁ", ἅ, ε, πὶ, νζῷ. οπι. υμων. 

εἐχαρβρετιαϊεά βιδίεπιεπιβ. ὑπόστασις -- 
σμδείγαίμηπε οἵ τεδείαηεο (ἨςΌ. ἱ. 3, χὶ. χα) 
8 βοπιεϊϊπιεβ δεὰ ἴῃ ἴδε ΧΧ 48 - 
“ ξιουπά οὗ Βορε" (Κι 1. 12, ΡΒ. 
χχχν!. 6, ΕΖεκ. χῖχ. 5), ἂἀπὰ τῆυβ8 ἴῖ 
ΠἌπιε ἴο πιεᾶη “" ςοπῆάεηςς,᾽᾽ 45 πεζὰ (8εε 

αν ἀι ἡγησά, δῖ. 5. γαγκαῖον οὖν σάμην 
κιτιλ. : ἐλεγείογε, 8ς.», ᾿Αρβρ λυ: "ΠΣ 
τεᾶξβοῃ ἴῃ νεῖ. 4, 1 ἐκομρκέ ἐξ πεοι5547} ἰὸ 
ἐχλονέ ἐπε δγείλγεη (Ἰπαβτηυς ἢ 48 ἴννο οὗ 
18εβε ““Ὀγεϊῆγεη "μετα ποῖ σἤόβεη ὈῪ 
51. Ρδὺϊ, Ῥὰϊ ᾿νεσα ἴῃς ἀεϊεραῖεβ οὗ τῆς 
ξοπεδυτίπα Οδυσοθεβ, ἴῃς τεπάεσγιηρ 
““δηΐτολι " οὔτπε ΚΕΝ. σοηνευβ ννε}]} τῃς 
πλεδηΐηρ οἵ παρακαλέσαι; Ὀυΐ 5Ξεε ὁπ 
νῖ, 6) ἐλαὶ ἐλδν «πομίά ρο δεζογελανὰ 
μηΐο γομ, 5... Ὀεΐοτε ἴῃς Αροβιὶε ββου]ὰ 

Βἰπηβ6 1 αγεῖνα δὲ ΟὉοσγίπιῃ, ἀπά "πα πῤ 
δεζογεμαμά γομγ δομπὲν τολίολ τρᾶς 2το- 
"δε δεογελαμά, 5ς., ἴο ἴῃε Μαςεάοπίδηβ. 
“Β[15 ἀδῖ αυ! οἷο ἄδι" ἰβ ψῆδε ἢ ψουϊά 
ἰπηργεβ8 ἁροη {με (οτίπεμίδπ Ὁ τί βείϑηβ. 
εὐλογία, εἰξεννῇετε υδοὰ 'ἰπ ἴῃς Ν.Τ. 458 
ΞΞ “ διεββίηρ " (ε.6.» οπι. χν. 29,1 τοι: 
χ. 16, αδ]. εἰ. τῇ), ἰ5 πεῖ -ῷὸ “ ρίξε," 
πχελπίπρ νηΐ 45 ἴῃς τεπάεγιπρ οἴ 

ΤΊΣ Ξ ἴθ τοαυσπεν δπ48 ἴπ ἴῃς υχΧΧ 
ττι: 

(αςεη. χχχί. τα, εἰς.). ““Οτρίη δ! τῃς 
δΙεπάϊηρ, οὗ τῆς ἴννο Ἰάθδβ ἀσοβε ἔγοπι ἴῃς 
ἴδοι ἴῃ ἐνογυ δ᾽ εββίπρ οσ Ῥγαῖβε οἱ αοὰ 
ογ πιᾶῃ Ψ88 ἰῃ ἴῃς Εδβὶ (48 51}}} ο ἃ στεδὶ 
ἐχίςηι) δοςοπιραηϊεὰ ὃν ἃ ρἱδ ̓ (Βίδη]6γ). 
ς “,. 16 βίπη!ας ἀπηδί ρα Υ ἱπ τμ6 σροτά 
χάρις.---ταύτην ἑτοίμην εἶναι κιτιλ.: ἐλαέ 
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4 Ἀορυν ἢ ἐ9; εἶναι, οὕτως ὡς εὐλογίαν, καὶ μὴ ὥσπερ 3 ̓ πλεονεξίαν. 6. τοῦτο 
1, δῆς, δὲ ὁ " σπείρων "φειδομένως φειδομένως καὶ "θερίσει" καὶ ὁ σπείρων 
Η Τίμενα, "ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾽ 4 εὐλογίαις καὶ ὅ θερίσει. 

τα δον, ἰς, ἐ προαιρεῖται ὁ τῇ καρδίᾳ - μὴ ἐκ λύπης ἢ " ἐξ " ἀνάγκης " "ἱλαρὸν 
γὰρ " δότην ἀγαπᾷ ὁ "Θεός. νἱ. γ. 

8 ἤετε οὐϊγ; 

ἡ. ἕκαστος καθὼς 

8. δυνατὸς 7 δὲ 8 ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν 
΄- Ε “«-- 

(ἰ. 13. πα ῦσαι εἰς ὑ ἵνα “ ἐν “ παντὶ ἄσαν ἡ ΝΟΑῚ τϑ ον ρισσε ς ὑμᾶς, ὶ πάντοτε πᾶσαν " αὐτάρκειαν 
{-ἰ 

υ Ηεῦ. νἱΐ, 12. νΡτον. χχίΐ. 8 ν ΚΕεΗ͂. ἱν. 8. χι Τίπι. νἱ. 6 οαἷγ ; τ΄. ῬΒΐϊ. ἱν. τσ. 

143 "6, ἅ, ε, ἢ, 8» πὶ, νᾷ. πᾶ ΡῬεβδίτεο οτῃ. και δἴεσ ευλογ. ; ἰπ8.  ΒΟΌΕΚΙ;Ρ, 
τῆς Ηδτγοΐεδη δπὰ Βοβδδίγις. 

3 ὡς ἰ8 ἴῃς ἴσὺς τεδάϊπρ ; ὡσπερ ἰ8 ἰουπά ἰπ ἃ ἔενν ουγεῖνεβ ΟὨΪΥ. 
30, πὶ, νβ. ἀπά τῆς Βοδιδίσίο ΒΌ ΡΡΙΚ λέγω δἴετ δε. 
4 056, ἅ, ε, 5, τῇ δηὰ ἴδε Βοβμδίσίς ρίνε εν ενλογίᾳ ἴοτ {πε ἤτϑι ἐπ. ευλ., ἀπά ἴον 

δε βεοοπὰ Ὀ", ἀ, ε πᾶνε εξ εὐλογιας, ἀπὰ (6 Π48 επ’ ενλογιςᾳ. 
δ᾽ ΡῈ οπι. και. 

5 ΌΕΚΙ, βυρροτὶ προαιρειται; ( 17 πᾶνε προειρηται; δεῖϊίεῖ προῃρηται ὙΠ 
ΝΒΟΡ. 

1 ΟΞΌΒΕΕΚΕΡ βυρροτί ὄννατος; Ὀεϊζε: δυνατει ψἰ ΒΟ" 6". 
8 Ὁ" δηὰ τῆς Ῥεβῃϊτο ρίνε γαρ ἴοτ δε- 

(να πιυϑὲ ΒΟΡΡΙΥ ὥστε 45 δἱ (οἱ. ἰν. 6) 
ἐλ βαπιέ τπίρμέ δὲ γεαάν ἂς ἃ δομμίγ 
(οὕτως ὡς πιᾶτκβ {πε ἐχαςέ τηοάε ἱπ ἢ ἢ 
τῆς τ1παηκ- οὔδεσίπρ 18 ἀεβισεὰ ἢ οὗ τ (οι. 
11. 15, ἵν. 1 ἰχ. 26), απ ποὲ ας απ ἐχίογ- 
ἐέονι, 5... ἃ ταδῖῖεσ οἵ σονείουβ ρταβρὶπρ ου 
τὴν Ῥατῖ (ς΄. χίϊ, 17). Τῆς ΑΝ. τεπάεσίηρ 
οὗ πλεονεξίαν -- “ σονείουδηεδ8,᾽᾿ ΒΕ6Π8 
ἴο τηθδῃ “" πἰκατάϊίηοβα, Βυςἢ 48 ἃ ςονεῖ- 
οὐβ πδη ννουϊά ἐχδὶοῖν,᾽ ἀπά τηϊ8 ννουἹὰ 
[411 ἴθ Με] νἢ τῆς νεγϑεβ Ἰν ΒΙΟἢ 9ῸΟἿ]ονν : 
Ῥυῖ ἴτ 8 ποῖ ἀργθεᾶῦῖε ἴὸ πε σεπογαδὶ 
τπιδδηίηρ οὗ ἴπε ννογά οἵ ἴο 81:. Ρδυ}8 
υϑᾶρα ἐἴβενμετο (8εε τε β.). 

Νν. 6-ιχ. ΓΊΒΕΒΑΙ, ΟἸΝΙ͂ΝΟ 18 ΒΕΈΒΒΕ. 
ΟΕ ἀουν.---Ν ες. 6. τοῦτο δὲ, ὁ σπείρων 
κιτολ.; διέ (5.., Αἰ ΠΟ ΡῈ 1 8πὶ ποῖ ὕγεββ8- 
πᾷ γου τὸ ρῖνε, ο΄ νδσ. 1ὴ ἐλὲς 1 βὰν 
(υπάετβιαπάϊπρ φημι; οΥ τ Οος. νἱΐῖ, 29, 
χν. 50), Με ἐλαὲ τοιυείᾳ τῤαγίπιρὶν 5λα]] 
γεαῤ αἶδο τραγίηρίν, απὰ δε ἐμαὶ τοισείκ 
δομμε μεν (1ἴτ., “ὁπ {πε ρῥγίποίρὶε οὗ 
Βουπεῖεδ"; οὗ τ Οος. ἴχ. το, ἐπ᾿ ἐλπίδι, 
ἴοτ ἃ 5ἰγπιας ἀδεῖνε οὗ Ἴσοπάϊεϊοπ) ς-λαὶΐ 
αἷτο γεαῤ δομη"ε μιν. Α βἰπλ}]δτ ρτιποῖρ] 8 
οἵ 5βρίσίιυα] Ὠυβθαπάγυ ἷἰβ ἰαϊά ἄοννῃ ἴῃ 
Ῥτον. χί. 24, 25, ὕγπεσε 118 Δρρὶἰοδιοη 18 
ΡῬΙαῖπῖν το ἴδ6 ᾿δτιρογαὶ Ῥγοβρεγεν οὗ {π6 
“Πθ6γαὶ δου"; οὗ αἷδο [κε νὶ. 38. 
Ηετε, ἴοο, 18 ἰ5, πὸ ἀἄουδιε, ἴῃς πιδὶπ 
τλουρῆι (οὐ. νη. 14); θυῖ 8ι, Ῥδαϊ εἶδβε- 
ΨΏοτα εχίεπὰβ με ρὈγίποίρὶς ἰο τΒῈ ἕαϊυτα 
Βαγνεβὲ ννῃϊςἢ δδοῦ 8οὰ] 1 σεᾶρ δοοογά- 
ἱπρ ἴο ἰϊ8 βοννίηρ (6Δ]. νἱ. 7; ο΄. οδδρ. ν. 
το). 

Ψεσ. 7. ἕκαστος καθὼς κιτιλ.: [εὲ 
εαοῖ ν»ιαπ ρὶυς (ἀυπάετειληάϊηρ διδότω) 

αοοογάϊηρ᾽ ας ἠε καί ῥμγῥοΞςεά (ποῖς ἴμε 
Ῥετί. ; δε ἱπιρῖ68 τπᾶὲ ἴμεν Πδά αἰγεδλάν 
πιδὰς ὑρ μεῖς τηϊπάβ ἴὸ γίνε. προαέρεσις 
158 Ατβίοι [ε᾽ 8 ἔογστῃιδὶ ᾿ννογά ἱπ ΝέἊ. Εἰλ., 1, 
3.10, ἴος ἃ ἴτεε δοῖ οὗ πιογᾷὶ ἍἽποὶςε) ἐπ ἀὲς 
δεαγέ (ο΄. Ἐχοά, χχν. 2, “οὗ Ἔνεσυ τῆδῃ 
ΜΜΏΟ86 Ὠεαγί πηακείῃ Πίπι νἹ]]Ππρ᾿, γε 5841] 
1ΔΚε τὴν οβεγίῃρ ᾽" ; ποί ργμάρίηρὶ ον οὗ 
περεοοίέγ, {’ “Οοά ἰουείλ ἃ οἰεεγζεῖ 
εἰνεν". ἴπ ιπὶβ αυοίδιίοπ ἔτοτη Ῥῖον. 
χχίϊ. 8, 8:. Ῥδὺ] βυϊβιίζατοβ (ρεσπᾶρβ ἴο 
ἃνοϊά ἴδε οορπαῖε οὗ εὐλογία) ἀγαπᾷ ἴοτ 
εὐλογεῖ, τε ΧΧ τελάϊηρ' 858 1: δ85 σοῦγς 
ἀονῃ τὸ 5, αὶ τῆς Βεη8ε ἰβ ποῖ αἰϊεσγεά. 
Τῆς ἀυῖν οὗἉ αἰπιβρίνίηρ ρἰαγεὰ ἃ ἴδσ, 
μρ ἴῃ Ηεργον δἰ ἢϊςβ, ἀπά τδδῖ ἰξ βῃουϊά 

ογιίεὰ οὐδ ὑπρτυάρίρ]ν ἰβ οἴεη ἰπ- 
βἰβίεὰ οχ ἰη ἴδε ΟἹΤ. ε πᾶ, ἈΡοςσυρδᾶ, ἃ 
Ῥοϊπι βρβοίδ!ν ἴὸ ὃς εππρῃδβίβεά ἴῃ 86 
ολϑε οὗ ἃ ρεορὶε ψῇῆο δανε δἰνγαυβ πδά 
[δ τρεῖς οἵ Ρείηρ ονετ-[οπὰ οὗ πγοπεν .--- 
“0 “ Τῆϊης Πελγὶ 5141} ποῖ δὲ ρτίενεά 
ΜΏδη (μοὺ ρίνεβε απο δὶπλ᾽ (Πεαϊ. χν. 
10); “Ἰμεῖ ποῖ τῃΐϊπε γε δε εηνίουβ᾽᾽ 
(Τοῦῖς ἵν. 7); “1π δνεῖυ ρὶ βῇον ἃ 
ΤὨΘεΓ] οουπίεηδηςε ᾽ (Εςοϊα 8. χχχν. 9). 
ΎΠεβε ργεςερίβ 51. ΡῈ] ςοπχπηεπάβ ἴο ἴῃς 
Οοτἰπιπίδπβ (οὗ. Εοπι. χί!. 8). (Νοῖε δῖ 
πε ῥτγαςιίςς οὗ μανίην “ 411} τῆ! ρ8 σοπλ- 
ταοη, "ἡ ΜΒ σἢ ννᾶβ ἰπιτιαῖτὰ ὃγ ἴῃς ἐπίδυ- 
5βίδβϑιη οἵ ἔπε ἄγβι οοηνετῖβ (Αἰ ἷν. 32 Ε1.), 
ἀϊά ποι ἰδϑὲ ἰοηρ ; ἰξ τνᾶβ ἃ ποῦϊε δἰϊετηρι 
ἴο ΘΧριθββ ἰῃ ουϊννατά ἀερά (ἢς Ὀτγοίδει- 
ποοὰ οἵ πηεῃ 848 τενεδὶεὰ ἰῃ τῇς ᾿πολγηδ- 
τίοπ, Βαϊ νν85, ἰῃ ἔδοϊ, ἱπηρτγαςοιςδ}]ε). 

ψες. 8. δυνατεῖ δὲ ὁ Θεὸς κιτιλ.: απά 
Οοά ἰς ῥοτυεγζμϊ (βεε τεῆ!. χίτὶ. 3) ἐο ν»ιαζε 



6---12. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 93 

ἔχοντες, περισσεύητε " εἰς " πᾶν "ἔργον "ἀγαθόν: 9. καθὼς γέγραπ-» 3 Τίσι. “1. 
ται, ᾿““ Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν - ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει ς 6. εκ. ο. 

Οαίϊ. ἐἰϊδ. 5; 
εἰς τὸν αἰῶνα ̓ ". το, ὁ δὲ "ἐπιχορηγῶν " σπέρμα 2 τῷ σπείροντι ΤΟΝ τϑν 
καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν " χορηγήσαι, καὶ “ πληθύναι ὃ τὸν ἧ σπόρον 
ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι ὃ τὰ " γεννήματα 4 τῆς " δικαιοσύνης ὑμῶν 

19. 
Ὁ 158. ἵν. το. 

11. ἙΕτ Ρεῖ. ἱν. 
αι οὐἷγ; 

τἂν δ ὁ παντὶ " πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν " ἀπλότητα, ἥτις δ ' κατεργά- Ἐρεῖωα. 

ζεται δι᾽ ἡμῶν " εὐχαριστίαν τῷ ὃ Θεῷ 12. ὅτι ἡ διακονία τῆς ἁ ετε οἱἶν 
ἰῃ Ῥαυϊ. 

᾿ λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ “' προσαναπληροῦσα τὰ " ὑστερή- ε ΗοΞ. χ. 14. 
Β΄. ἐν, 8, 

ματα τῶν " ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν α Κεῖ νί το. 
6: 

2: ἱ Εεβ. ἱν. 17. Ξ κ ΚεΗ͂. ἱν. 15. 
ο Ἐεβ. ἱ. σ. 

1 ΟΚ, ἢ, εὶ ἀὐά τον αἰωνος αἱ επά. 

1 ΡΒ), 11. 17, 30. 
8, νἱὶ!. 

τὰ ΟΒὮδρ. χὶ. 9 οὔΐγυ. ὦ Βεῆ. νἱϊϊ. 13. 

3 ΜΜΟΡΡΟΕΕΚΙΕΡ βυρροσὶ σπερμα; ΒΡ." 6 δᾶνε σπορον. 

3 ΦΜΟΌΞΟ ΚΙ, βυρροζὶ πα δογίδὲ ᾿πῆη εἶνε (τ οριδινεβ) ; δεϊϊεγ χορηγήσει - . . 
πληθυνεῖ . . . ἀνξησει ν ἐδ ΒΟΌῬ, ιδς 

4 ΤΠ υποίλ]8 πᾶνε γενήματα. 

5 Ὁ" 88 εἰ τις ἔοτ ἡτις. 

5. " οπι. τῳ; Β δᾶ8β ευχαρ. Θεον. 

αἰϊ ργαξε, ἐ.6.., ἜΝΕΤΥ εἰδι, τπΊρογ] 45 ννε}} 
85 βρίσίτιδὶ, αδομηπά μηίο γοι (86ε τϑῆ. ἷν. 
15 ἴον περισσεύω ἰπ ἃ τταπϑἰξῖνε δ᾽ ρηϊῆοδ- 
ἄοη), ἐμ ογάεν ἐπα γε, μαυΐπρ αἰτσαγ5 αἱΐ 
δι βείεηον, 5... οἵ ψοτ! ἀϊν ροοάβ δπὰ ριῆβ 
(ἴος πᾶσαν 58εε τεῆϊ. νἹ1]. 7), νιαν αδομμά 
μπίο εὐενγν φοοά τὐυογῇ. Νοῖς ἴῃ6 ράτοπο- 
τηλβῖα, ἐν παντὶ, πάντοτε, πᾶσαν . . - 
περισσεύητε. . - πᾶν. 

νν. 9 ἀπά τὸ γε ραγεπίπειϊςοδὶ, οοη- 
ταὶπῖπρ δη {Π]υδιγαῖίνε αυοίϊδιίίοη δηὰ 118 
Δρρ]!οδιίοῃ.---νεσ. 9. καθὼς γέγραπται 
“Ἑσκόρπισεν κιτιλ.: ας ἐέ ἐξ εὐγίξέεη, 
852., ἰῇ τῆς νογάὰβ οὗ ϑογίρίασγε (ρεύῃδρβ 
16 ᾳυοιλιίἼοηῃ Ψψὰ5 βυρρεβίεάὰ Ὁγ τῆς 
ἱτᾶρε οὗ βουνίηρ ἀπά γεαρίπρ ΨΒΙΟἢ τε- 
Τ811|εἀ τς νοτγὰ ἐσκόρπισεν), “Ηξε, 5ε., ἴῃς 
1ἰθεγαὶ τηᾶπ, ἀαίᾷ βοαξίεγεά αδγοαά (ς. 
Ῥτον. χὶ. 24), ἀε λκαΐμ ρίνεη ἰο ἐπε ῥόον, 
᾿ὶς νἱρβίδομϑφηδςς, ἰ.ε., ᾿Ἐϊ8δ θεπεῆσεηςε (45 
δὲ Μαῖῖί. νἱ. τ; 81, Ρδὰ}, ἤθη υδίηρ Πὶ8 
οὐ ἢ ̓νογάβ, πδῦεν υ.868 δικα ἰη ἘΠ 15 
οἷὰ Ηεῦτεν 8εη86), επάμγείμ [ον ευεγ.᾽" 

νεῖ. το. ὁ δὲ ἐἔπιχο, “σπέ 
ᾧ σπείροντι κιτιλ.: απάὰ ἂς ἐλκαΐ Ξηῤ- 
ἰδές " τεεὰ ἰο ἐλε 5Ξοιοεῦ απὰ ὀγεαά 707 

"ροά," «καὶ! φτωῤῥὶν απά νιμεἰῤὶν γοιν 
δεφά, ἱ.6., γουγ τηξᾶῃβ οὗ σίνίηρ, 70γ 5οτῦ- 
ἐπρ (ἴῃς ΑΟΝ΄. ποῖ ομἱγ ἔθ ]οννβ ἴῃς ἱπέεσιοσς 
τεδάϊπρ, Ὀυϊ οοποααῖ5 πε αυοίδιίοη ἔγοηΣ 
1838. ἵν. το), απά ἱπϑπογεαϑε (ς΄. τ (οι. 11]. 6 
ἴοσ ἴδε ἴγᾶπβ. υ8δεὲ οὗ αὐξάνω) ἐλε “" 7γμϊἐς"" 
ΟΥ̓ γομγ “ γὶρκέεσομονσες," ἴ.6., οἵ γου 
ὈῬεπεῆσεπος, 45 ἴῃ τὰς Ῥτεοεάϊηρ νεῖ: 
ΤΒε ρῆγαβε ατα δικαιοσύνης ἰη τεῖ. 
Ηοβεᾶ Δα κὸ λές Ὑαρρπψμεν ΌΥ τὸ γένημα 

δίϊη5 δηὰ τε Βοδαδίσιο. 

5 6, καὶ τεδά να ἐν παντι. 

Τ ΟΡ, κ΄" δηά τῆε Ηδοίεδῃ πιαγρίῃ εῖνε δι᾽ υμων. 

τῆς ἀμπέλον, “τε ἐγυϊς οὗὁἨ {δε νίπε " ἴῃ 
τῇς αἀοϑβρεῖβ (4.9.ν Μαῖκ χίν. 25). Τῇηΐβ 
νεσβε ἰ8 ἴῃς δρρὶϊςδιίίοη, 845 1ἴ ννεγε, οὗ ἴῃς 
αυοϊδιίοπ ἱπ νεῖ. 9, ἴῃς ςοππεοκίηρ [τη 
Βείπρ ἴε ννογά δικαιοσύνη. 

Ψψεσ. 11. Ηε πον γεβυπλεβ πε σοηογαὶ 
βυθ)εςὶ οἵ νετ. 8, ἐν παντὶ πλονπιζόμονι 
Βεγε δαίηρ ἴῃ ἀρροδβίτίοη νυν ἐν παντὶ 
«ο΄. ἔχοντες (πετε; ἴπετς ἰ5 ἴπυ8 πὸ 
ΠΘΟΟΒΒΙῪ ἴο ἔγεδῖ πλοντιζ. 48 ἃ μονι.1 
ῤεηπάφης.---ἂν παντὶ πλοντιζόμενοι κ-τ.λ.: 
34 δείηρ ἐπγίολοά ἐπ ευεγγιλίπρ μπίο αἱ, 
ἴ.6., 411} Κἰπάβ οἵ, ἐἰδεγαϊἑέν, τσλιολς τοογκείκ 
ἐμγομρ ες (Ὠ6 ροεβ οἡ ἴπ ἔμε Ὡδχὶ νεσβα 
ἴο Ἔχρί δίῃ μον [Ὠΐ8 ἰ8) ἐλαπ κερὶ υἱηρ ππίο 
Οοά; «ο΄. ἱ. τι, ἵν. 15. 
ν. 12:15. [ΓΊΒΕΚΑΙ, ΟΙΝΙΝΟ ΜΙ, 

ΟΑΡ ΒΟΒΤῊ ΤῊΞ ΒΙΕΒΒΙΝΟΒ ΟΡ ΤῊΗΕ 
ἘΕΟΙΡΙΕΝΤΒ.--- ες. τώ. ὅτι ἡ διακ. τῆς 
λειτ. κιτιλι: ,μὼγ ἐπε νεἰμὶσίγαίίον οὗ ἐδὶς 
ϑξεγυΐςε (λειτουργία, ΨΗϊοἢ οτὶρίπδ!ν 
βίοοά ἔοτ δὴν ρυ ]ῖς βεγνίος, οαπια ἴὸ ὃ6 
τεϑβισοϊεά ἴο [Βς βεσνίςε οὗ αοᾶ; λειτουρ- 
γέω ἰ8 υϑεὰ ἰη Εοπι. χν. 27 οἵἁἉ {δΒῖ8 νΕΓῪ 
ςοπιηθυκίοη ; ο΄ Νυπι. νιϊϊ. 22, Η6Ὁ. νἱϊ:. 
6, ἰχ. 21) ἐς ποΐ οπἷν β|ππρ μῤ (τοῖς ἴδ 
οοπβίς. ἐστι νἱτἢ ἃ ραγιοὶρ]ε) ἐπέ ἐσαηές οὗ 
ἐπε Ξαϊπές, δμὲ ἱς αδομπἀϊηρ αἰδο ἑκγομρὰ 
αν ἐλακλεριὶ υἱπρς μπίο Οοά (οὔ. ἵν. 15). 

ψεσ. 13. διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακ. 
κιτολ.: ἱπαςνιμοὶ ας ἐδέν, ἐ.ες, ἴῃς ᾿υἄσραπ 
ΟΠ γίβείδηβ, ἑλγομρὰ ἐκε ῥγοοΐ, 5ε., οἵ γου, 
αϑονάεά ὃν ἐλὲς »εἰπὶοἰγαξίον ψ νῖϊ!. 2 
ἴοι ἃ βἰπλιϊαγ ρθη. δέϊες δοκιμή), ρίογίδν 
Θοὰ (ς΄. Μαῖϊ, ν. τ6, τ Ῥεῖ, 11, 12) )ογ ἐξε 
οδεάϊφποε οὗ γομν οοπεδδίοη ἱπ γεραγά ἰο 
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» Ἀεβ. 1.9. τῷ 1 Θεῷ. 13. διὰ 3 τῆς " δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες ᾳ 6ι:. ἱϊ. «; 
τ Τίσι. ᾿ 
τι, ἰδ. 4. 

τι Τίπι. νὶ. 
121; Ηεῦ. 

14, 1. 23 

τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ ᾿ ὑποταγῇ τῆς "ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ "ἁπλότητι τῆς ᾿ κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 

ἴῃ. α, ἐν. χ4. καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν, " ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν " ὑπερ- 
οοἶγ. |,͵ βάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. τς. ἥ χάρις δὲ" “τῷ “Θεῷ 

8 ε . . 
εἰκο τον ἐπὶ τῇ " ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ " δωρεᾷ. 
υ Ἐεῆ. ν. ῥὴ ν ἘεΗ. ἐϊϊ. τοθ. νν ΚεΗ͂. 1.12. χΉΞετγε οαἷγ. νυ οω, ν. 15, 17; ἘΡᾶ. ἐδ. γ, ἰν. 7. 

1 Β Πα8 Χριστῳ ίοτ Θεῳ. 3. Β [48 και δια. 3 ΒΕ Βμᾶνε υπερ ἡμῶν. 
4 ΟΟἾΡΕΚΙ,Ρ, τπε ϑγτίας δπά Βοδαίϊγίς νβ8. ρῖνε δὲ δῆει χαρις; οπ. 

ΝΜ ΒΟ" 17 δπὰ τῆς [,δτ1π8. 

ἐλιε Οοεῤοὶ οΓ ΟἸγίϑέ (ο7. ἴϊ. τ2). ὙΠΕ 
βεπίδηςε [85 ἅη δηδοοϊυϊδοη ; δοξάζοντες 
᾿δῆποῖ δε ἴᾶκεπ 45 ἴῃ δρροβίοπ υἱἢ 
πλοντιζόμενοι οὗ νεΓ. 11, [ΟΓ 1Π6 ΡΕΓΒΟΠΒ 
τείειτεά ἴο δε ἀϊβεεηι. [τ νουϊὰ δε 
δτατητηδιίοϑ!ν δάτη!ββϑίδῖε ἴο ἴακε δοξάζ. 
τὸν Θεὸν ψἱτἢ εἰς τὸ εὐαγγ. τοῦ Χρ., δυξ 
πε ογάεσ οὔ νογάβ δπὰ (ἢε 8βεῆβε ὈΟΤἢ 
δυρροτὲ ἴπῸ ᾿οππεχίοη ὁμολογίας εἰς 
μρυῳ Οὔ τῆς ΑΝ. “ὃὉγ ἴδε ἐχρεγίπιχεπι οὗ 
τ|8 πιϊηἰβιγαϊίοι ΠΟΥ ρ]ογι ἔν αοά ἔοσ γους 
Ῥτοίεββεά βυδ)εοιίοη ὑπίο ἴπε ἀοκρεῖ οὗ 
ΘΟ γῖβε" 1ἱρπείοος τσυἱν τεπιάγκβ τῃδὶ “ἃ 
οοπούστεπος οὗ [,4{{π|5π18 Οὔβουγεβ ἴῃς 
86η8βε δηὰ πιδτβ ἴῆε Επρ] δἢ ",., Τῆς οοη- 
εὐϊθυϊτίοη οὗἩ ποθεν ἔοσ ἔπε τεϊϊεῖ οὗ τῆς 
ΟΠ γί βείαη ροοσς 18 ἃ ὁμολογία, ἱπδβπχυς ἢ 
88 ἴξ 18 με τηαπιξεβίδιιοη τὸ πε ννοτ]ὰ οὗ 
Ῥεϊ ες ἴῃ ΟἸ τ βε᾿β αοβρεὶ;; ὁμολογία ἰ8 ἃ 
“ ξοηζεδδίοῃ "᾿ ΟΥ̓ ““νονν,᾽" δπᾶ 30 (45 ἱπ 
Ῥευῖ. χιϊ. σ7, Απηοβ ἵν. 5) ΞΞ "δ ἔτεε νυν} 
οβετίπρ ".---καὶ ἀπλ. ι τῆς κοινωνίας 
κιτιλ.: απὰ ζον ἐπε 1ἰδεγαϊϊ ἐν οΥ γοιν εοη- 
ἐγ διδίοπ μπίο ἐπέηι απὰ μπίο αἰἱ, ΤὨΪϊβ 
ψνουϊά βδυρρεδβὲ τπαὶ {πε σίςῃ Οοτσὶπεπίδη 
ΟΒυτσςοῖ πδά Ὀδεπ ᾿ἰρογαὶ τὸ οἵμεσ ΟΠ το ε 8 
δεβίάεβ τπαὶ οὗ [εγυβδίεῃ, υϊ ννὰ ἤανε 
πὸ Κπονϊεάρε οὗ δηντΐπρ οὗ τπε βοσί. 

ψεῖ. 14. καὶ αὐτῶν δεήσει κιτιλ. 
ΤΠΐβ 18 ἀραὶπ δῇ ἱπάερεπάβηϊς βεπίεηςε, 
δρεϊπηϊηβ, ἢ ἃ βεπ. δῦβ.: τολὲϊε ἐΐὸν 
αἰδο, το τμῤῥισαίίο ΟΝ γον δεμπαϊ, 
ἰοηρ αὐίεν γοῖ (5ς., ἈΡΡαγεηῖν, ἰοηρ ἴο 
8ε6 γου) ὃν γεαάξοηι οὗ ἐμέ ἐχοεεάϊηρ ργασς 
ΟΥ Οοὐ ὠῤοη γομ; 1.6.,) γοὰ ἢᾶνε ἴδε 
Ῥτιᾶγοτβ οὗ ἔῃοβα Πποπὶ γοὺ ἀγα Πεϊρίηρ, 
ΨὯΟ ἔδεὶ τπῆεῸ γεδγπίπρϑ οὗ δβεοιίοη ἴοτ 
τηθοῖς Ῥεπείδοϊοσβ ἰπ ποθι ἴδε ννογκίπρ 
οἵ αοἀ᾽ 5 ρτδᾶσε Ὧ88 Ὀθδβῆ 50 βρη ἀ15- 
Ρἰαγεά. 
ες. 15. χαρὶς τῷ Θεῷ κιτιλ.: ἐλαπὰς 

δε ἰο Οοά ον Ηἰς ππεῤεαξαδίς ρὲ. 
δωρεά 18 αἰννᾶγβ 'ἴπ ἴῃς Ν.Τ. (5εε τϑῆ, 
εἰς.) υδεᾶ οὗἩ τἴῃ6 ρ'ἣβ οἵ ἀοά, ποι οἵ 
τλεπ; ἀπά τὲ ““ἀπβρεδκδῦϊε" ρἷδι (, 
Εοῃ. χί. 33, Ερῆ. ἰ{ϊ. 20) ἔογ νῃ ϊςἢ τῆς 

ΑΡροϑβιίῖε θυγβίβ ουἱ Βεγε ἱπίο ἃ οπαγδοίεγ- 
ἰβεῖς ἀοχοϊοβυ ἰδ ἴδε γὶᾶ οἵ (ῃγίβε Ηἰπι- 
861} (]οληπ 111. 16) ἀπὰ οἵὨ βαϊνδίίοπ ἱπ Ηίπι, 
Ἐπ ΚΕ] ἀρργεςιδιίοη οὗ ννδῖςἢ μδά θογης 
δυςἢ ἔτος ἴῃ ΟἩ γί βείδη 1ἰνεβ. 

11. Τῆς ΨΝιπάϊοδείου οὗ μί8 Αροβ- 
τοῖς Αυὐεπογὶγ. [τ νουἹὰ ἀρρεᾶγ {πὶ 
ΜΏΣς Τίταβ πδά Ὀγουρῆς ξανουγαῦϊε πεννβ 
858 ἴο δε Ἰογα!ῖν ἢ ννὨῖο ἢ τε Οοτ- 
ἱπιμίδηβ πδᾶ τεςεϊνεά 8:1. Ῥδυ] 8 πηεββαρε 
οἵ τεργοοῦ ἰπ ἴπε τηδῖίεσ οὗ ἔπε ἱποεβίποιιβ 
Ῥεῖβοπ (νὶϊ. 9-11), ἢς Πδά 4180 Ὀγουρῆι 
ἀἰϊδιτοββίηρ ἱπιε!]σοποε 88 ἴο πε δερτγεςῖα- 
εἴοη οὗ τπ6 Αροϑβιίϊε᾽ 8 δυϊπογίεν ὃῃῪ οεγίδίπ 
ἃςῖϊνε [υἀδίβεσβ αἱ Ὁοσίπῃ. ὙὍὙῆε οᾶβα ἰ5 
80 Βειίουβ ἐπὶ ἰδ τεααίγεβ ἱπηπγεάϊαϊς 
αἰϊεπιίοη, ἀπά τπ6 (Ὠϊτά (ἀπά 1451) δεςτίοπ 
οὗ 18ὲ Ἰδϊῖεσ ἰ5 οσουρίεἀ τ 51. Ῥδυ]5 
ΤΕΡΙῪ ἰπ νἱπάϊσαιίοπ οὗἩἨ ὶδ οἰδίπιβ. 866 
Ἱπίγοά., Ῥ. 22. 
πάρτε Χ.---τ͵,Νν. τό. Ηκ Βεοβ 

ΤῊΗΕΜ ΝΟΤ ΤΟ ΕΟΚΟΕῈ ΗΊΙΜ ΤΟ ΕΧΕΕΤ ΗΙ8 
ΑΥΤΉΟΒΙΤΥ ΜΙΤΗ ΘΕΝΕΚΙΤΥῪ ΨΗΕΝ ΗΕ 
ΠΟΜΒ8. Ηε ἢγδβι ὄἼχργεββεβ ἴῃς πορε μαι 
τηεῖς σοπάυοι ν1]} δὲ βοῇ 85 ἴο δάπιῖε οὔἵ 
διὶβ. Ὀεΐπρ “ πιεεκ δηά ρσεπεῖε" ννἤεη Πα 
Αττῖνεβ δἱ Οογίπιῃ, οἵ ἢδὶβ ςοπιῖπρ ἱπ ἃ 
εὐρίπε οἵ τηβεκηαββ," δπὰ ποὶ “ἢ ἃ 
τοὰ " (1 Οος. ἱν. 21).---νετ. τ. αὐτὸς δὲ 
ἐγὼ Παῦλος κιτιλ.: ποῖσ (δέ τηᾶῖκβ ἃ 
ἐγδηβιείοη ἴο ἃ πᾶνν δι )εοί, 45 δὲ ὙΠ, 
τ Οος. χν. 1) 1 Ῥαμὶ μιγϑεεὶ (αὐτὸς ἐγὼ, 
οΔΙΠρ δἰϊεπιίοη ἴὸ ἃ βρεςίδ!ν ρεγβοηδὶ 
ΤΑΔΙΙοΙ 88 ἂἱ χὶϊ. 13, Εοτζῃ. ἰχ. 3, χν. σά; 
δε ντίτεβ ἐγὼ Παῦλος εἰξεννδετε δὲ 6]. ν. 
2, ἘρΡῆ. {]. τ, ῬΈΣ]πλ. το ΟΠΪγ, ἕο ἴδε βακα 
οὗ ἐπΊρΡἢ45:5) ἐμέγεαί γομ (οὔ. ἱ. 4, ατπιὰ ἴοσ 
ἴδε ςοηβίγ. παρακαλῶ διὰ (Γ΄, οπι. χίϊ. τ, 
χν. 30, 1 Οος. ἱ. το; ἴδε πραύὔτης καὶ 
ἐπιείκεια τοῦ Χρ. ἅτε πε ἐχαπιρὶς ν᾿ ἰς ἢ 
ξίνεϑ Ῥοὶπε ἰο τς ἐπίγεδιν οἵ ἐχῃογίδιοη) 
» ἐπε πισεζηεεςς απὰ ρεμέϊεηεες οὗ ἐπε 
Ολνίςί. ὍΤῆδι τῆς Μεββιδηὶς Κίηρ βδουϊὰ 
Ῥε πραῦς Παά Ὀεεη ἀεοϊατθα ὃγ Ζεοματίδῃ 
(ἰχ. ο, οἰεά Μαῖιῖ. χχί. 5), ψῃ ες πραύτης 
δὰ θεεπ δϑϑοοίδιεά νυν Ηἰ5 τογδὶ ργο- 
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Χ. 1. ΑΥ̓ΤΟΣ δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς "πραότητος 1 "1 (οτ. ἰν. 
241. 

καὶ ὃ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς " κατὰ " πρόσωπον μὲν “ ταπεινὸς ἐν Ἐν. 

ὑμῖν, ἀπὼν δὲ ᾿θαῤῥῶ εἰς ὁμᾶς 2. ᾿δέομαι δὲ, τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι 3: (οἹ. 
νὰ. 12. 

τῇ " Ἐεποιθηθει" ἢ λογάοβδι Β τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους : Λε χχίν. 

ἡμᾶς ὡς '’ κατὰ ἱσάρκα ' Βαριπατοῦ να; 4. "ἐν " σαρκὶ γὰρ περι- ἐπ Ῥὰὶ ἡ. 
πατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα ' στρατευόμεθα - 4. (τὰ γὰρ ὅπλα τῆς τρις 

π στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς "καθαίρεσιν Ν᾿ τ ἐν 
“ὀχυρωμάτων ") 5. "λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ᾿ ὕψωμα ᾿ἐπαιρό-" ΕΥ 16. 

Ε νἱΐ. 6. 
μένον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ" "αἰχμαλωτίζοντες πᾶν ἐγόημα ὁ πεῖν δ 
«Ἀεβδ. ἱ. 15. Ὦ 1: Οος. νΐ. «; σβδρ. χί. 21, εἷς. 
ῬΆΙ]. ἱ. 22; ΟΟἹ. ἰδ. τ, εἰς. 11 Οος. 

Ὁ ες. 8, εβᾶρ. χΙϊΐ, τὸ οὔϊγ. ο ετε οηἱγ. 
ον. τ ΟΒδν. χὶ. 20; Εστγα ἷν. 19. 

1 Κεδ. 11. τἡ. 

Ἐεβ. ν. 20. 
ἱ Εοπι. νἱϊὶ, 4 Ψ,. τεῆ. ἰ, 17. ᾿ς 64]. ἰ1.20; 

ἶχ. 7, 1 Τίπῃ. ἱ ἀϑὴ, 2 Τίπι ἐς 4. ται Τίτ,. ἱ. 18 ΟὨΪΥ. 
Ρ οπι. ἰΐ. 15 ΟὨΪγ; Ῥτον. νἱ. 18. ᾳ οι. νἱϊι. 

8ι.Κ. χχί. 24; οπι. νἱΐ. 23; ἃ Τίπν 1. 6 οὐἱγ. 

1 Τῆς Ῥεῖζες βρεϊἶηρ ἰδ πραντητος ννἱτἢ δ ΒΟΡ 17. 

3 ὃῬ δηὰ ἐπε [,Δτἰπ8 ρῖνα εν υμιν ἴοΣ εἰς υμας. 

3 Ο5 δηὰ ἴπε Βομαϊτίς δά ταντῃ (7. ἱ. 15) δἴτεσ τῇ πεπ. 

4 6, ἀ, ε, 5, πὶ οπ|. και. 

ἔπε ὉΥ ἴῃς Ρβαϊπιίϑι (Ρ8. χὶῖν, 5); δπὰ 
ψεη Ηε οδπγε, ἀεοϊατεὰ τπδὲ ἊΦ 

νγ»25 πρ αὺς καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, 
οἰαὶπὶ ΨΒΙσΉ Ηἰβ ᾿ξ ου εαγίῃ Αὐα πάρ εν 
ἐχεσωρ θεά (οΓ. Μαῖΐε. χίϊ. το, [νυκς χχίϊ!. 
34). 90 (ο0 ἴπ ἴδε ψοπάεγξῃϊ ροτίγαϊς οὗ 
τς Εἰρμίεουβ Μδῃ ἱπ νγἰβὰ. 11. 12 ἢ, 
ἐπιείκεια, “ φεπι!εῃε885,᾿ “ βινεεῖ τεδβοη- 
ΔΌΪΘΠ 655, ἰ5 οης οὗ ἴδ 4 4 11π|68 τηθη- 
τίοπεά (νεῖ. 190). ἴπ ἄτεεκ Εις (6.6'.» 
Απϑβίοιε, Νίς. Εέλ., ν., το) ἴπε ἐπιεικής 15 
τῆς “ ἐαυϊδῦϊε "ἢ τλᾶῃ, ὙνὯῸ ἀοε8 ποὶ Ῥγεββ8 
ἴος τῆς ἰδὲ ἰδγιπίηρ οὗ ἢὶ5 γί ρῃιβ (866 
τεβ.). 8:. Ῥδὺυϊ δ]υάεβ ἴο πεβε 4υ δ] 168 
85 ΜῈ] Κπονῃ ἴὸ πᾶνε Ὀθεϊοηρεά τὸ τς 
οδαγαςίοσ οὗ [6δι18, ἄνθη 88 ἴπευ δὰ θεεῃ 
Ἰοτεϊοϊά οἵ τὴς Μεββίδῃ.---ὃς κατὰ πρό- 
σωπον κιτιλ.: Ῥ αυΐϊ, τολο ἑπάεεά (56., 48 
γοῦ 88 ὈΥ ΨΥ ΟΥ̓ τεργοδςῃ, ἴμ6 οοηςε8- 
βῖνε μέν) δεΐογε γομν ὕασε ανι ̓Ιοιοῖν αν ΟΉΡ᾽ 
γομ (πε μαά δάπιιτεθὰ τῃϊ5 Ῥείογε, τ ὕοσ. 
1ϊ.. 3 ἀπά ςῆδρ. νἱϊ. 6, ἀπᾶ τς Ιον"}]π688 οὗ 
δ ἀεπηιεάπουτς πδὰ ὕδεη γτηδάε ἴῃς βυδ)εςι 
οἵ δἄνεγβε σοπχπγθηῖ, βεα διγῖπεσ νεσ, 1ο), 
διέ δεῖηρ αὐτεπέ ἀπε οὗΓ ροοά εομγαρε ἰο- 
τοαγάς γοι, ἱ.6.,) ἄἌτὰ Οὐΐβροκεπ ἰῃ τεῦυκε 
οὗ γοῦ (ἃ: υῖις ἀϊξετεπὶ ρῆγαβε ἔτοτι 
θα; ἐν ὑμῖν οἵ νἱ!. 16). 

εγ. 2. δέομαι δὲ τὸ μ' ἫΝ νότον κιτιλ.: 
παν (5.ν " Βομενέν παῖ Ὀε,᾽" δέ τεςοπι- 
ταεῃοῖηρ ἴπε βεπίεηςο) 1 δεέςεεελ γοιι, ἐλαΐ 
1 νιαν ποί (με ἀ8ε οἵ τῆς δγίίοϊα νυ τη μή 
πὰ τς ἰηΐ. 18 βδοτηενπδὶ ὑπυβυδὶ; Ὀυῖ 
σ΄. υἱ. α, οπι. χῖν. 13; τὸ δάβ8 οπΩρμδϑὶβ 
τὋ πὲ πίη αβκε), τολεη ῥγεσεμέ, σειν 
εομγαρε τολέμ ἐπε οοπβάερος (Αἰτηοβὶ Ξε 
“ Ῥεγεπιρίογίπεββ ᾽ἢ τολεγεοσίέκ 1 οομπέ ὁπ 

πιγοεὶ (ταϊά., ποῖ ραββίνε) ἐο δὲ δοϊά 
αραϊηςέ 5οπῖα (ἴον τμε νᾶριιε τινε βεὲ ου 
11, τὴ τολίολ εομπέ ΟΥ̓ μι ἂς ἐγ τῦς τσαϊκφά 
αεοογάδηρ ἰο ἐλε ει. Ηϊβ ορροπεπῖβ 
οπαγρεὰ Ὠίπη ἢ ἴονν πιοεῖναβ (οὗ. ἰϊ. 17) 
ΜὨϊοῆ πε ΜΠ ἱπάϊρπαπιν ἀπά βίεσηϊυ 
τερυαίαίεὶ ὴ τ χε Δ 

ετ. 3. ἐν κὶ γὰρ κιτιλ.: ,ῶὼ7 
ἑκομρὰ τσὸ ὡσεὶ ἐν ἐκε ει, 56., ἃ8. 81] 
τῆβῃ πιυβὲ ἀ0 (3εε τεβ(), τῦέ ἀο ποέ τοαγ, 
ἦ.δ., ΟΑΥΤΥ ΟΠ Οὐζ οαπιραίρηῃ ἀρδίπβὲ εν] 
ἃπὰ 186 Ἐποπηΐε8 οὗἁ αοά, πεεογάϊηρ ἰο ἐδ 
“Μετὰ (ζ΄. Ἰοθη χν!ῖ. 15)-- ἴον ἐλε τοεαῤοης 
Οὗ ομγν τυαγΐαγε (8εε οὐ νὶ. 7) γε ποί 
εαγπαὶ (ϑδεε οἡ ἷ. 12), μέ ἂγε πιλρδέν 
δεΐογε Οοά, ἰ.ε., ἴα (οἀ᾽ 5 βἰβξϊ, ἰπ Ηἰδβ εβε:- 
τηδτίοπ (οσ, Ραιβᾶρϑβ, “ ἐχοοεάϊπρ' ταῖρι, 
ΒΊΟΣ 8 ἐπε ἔοσοε οἵ τῷ Θεῷ δὲ Ϊοπδῃ 
ἰ,, 3, Αοἵβ νἱϊ. 20; ἴδε ΑΟΝ΄. “τα μν 
«του αοᾶ;," ἐ.4., “ ὃγ Ηἰ8 «αἱά,᾽ σαπποῖ 
Ῥὲ χρῇ), ἐο ἐμέ εαφέϊτι!: ἄοτυη οὗ ςἰγοηρ- 
λοϊάς, ΠΟ ἰ81Πε υἱτίπιαῖε οδ]εςῖ οἵ ἐνεσΥ 
οατηρδῖρη, δηὰ ννῃὶςῃ, Ὀείπρ δςμϊενεά, 15 
τῆς 8εαὶ οὗ νἱςἴοτν ; καθαίρειν τὰ ὀχυρώ- 
ματα ἰ5 {πε τερυϊαγ ᾿υΧΧ ρῆγαβε ἴογ πὲ 
τεάἀυςτίοη οἵ ἃ ἰοτίγεδββ (568 Ῥτον. ΧΧΙ. 22, 
1μΆτη. ἰϊ.. 2, τ Μδςο. ν. ὅ5, νἱϊ!. το). 
ες. 4 ἰβ 8η ἐχρίπδίοσν ραγεηιπεβίβ, 

πὰ τπε σοπβίσ. οὗ νεί. 5. 15 ςοπιπυουβ 
ΜΠ νοσ. 3, ἴῃς τιεΐδρμοσ οὗ ἔπε ἀεβίγυο- 
κίοη οἵ τῆς οἰτδάεὶ δεῖηρ οδιτεὰ οη. 
γε. 5. λογισμοὺς καθαιροῦντες κιτ.λ.: 

εαϑξέϊπρ᾽ ἄσοιοκ, 45 ἰἢ 1ΠΕῪ ννεσα σεπίγοβ οὗ 
ἴε. Ἔπεπηγ᾽ 5 ἔοτοε, γεατοπίηρς (5ῖ. Ῥδα}}8 
τηεβϑᾶρα, 48 Πα το τῆς ΟοΥπιΔη8 δὲ 1 
Οοτ. ἰϊ. 4 ννᾶ8 ποῖ ἐν πειθοῖς σοφίας 
λόγοις, Ὀπὲ ““ἰπ ἀειποηβίγαιίοη οὗ ἐπε 



οὔ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Χ. 

υ Ἀεβ. ἰχ. 56. εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ,1 6. καὶ ἐν 2 " ἑτοίμῳ ἔχοντες "ἐκδικῆσαι 
ν οσπι. χὶΐ. 

τ πᾶσαν “" παρακοὴν, ὅταν πληρωθῇ ὃ ὑμῶν ὁ ἡ ὑπακοή. 

7. τὰ "κατὰ "πρόσωπον βλέπετε; εἴ τις πέποιθεν ὃ ἑαυτῷ Χριστοῦ δ 
; Ηεδ. 

ἐξα οεῖγ. εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἀφ᾽ Τ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, 
χ Κεβ. νεῖ. 

:. 

1 Αδος Χρ. Ὁ ἜΟ, ἁ, ε, 5, πὶ δἀὰ ἀγοντες. 

3 Ὁ" δᾶ8 ετοιμως ἴοΓ ἐν ἐτοιμῳ. 5.0, τ δάά προτερον λἴϊει πληρ. 

«Ὦ"ΕΟ, ἀἁ, ε, δ, τ ῖνε {πε ογάεσ ἢ νπακ, υμων. 

δ᾽ Β 48 δοκει πεποιθεναι. 5 Ὁ" Ε"6, ἀ, ε, ἔ, καὶ Βα ρρΙυ δονλος Δἴετι Χρ. 

Ἴ ἂᾧ εαντον ἴδ ἰουπά ἱἰπ ΟΌΕΘΚΡ (ς( ἰϊ. 5); Ῥεῖϊζετ εφ᾽ ΨΒ ΜΜΒΙ, δπὰ {πε 
1μΑἰ1π5. 

ϑρίπτ δπὰ οἵ ρονγεγ᾽" ; δε δνεῖ σεραγάβ 
τε ἀοϑρεῖ 485 ἃ γευείαΐίοη, ποῖ ἃ Ὀοὰγ οὗ 
ἀοςστίης ν οἢ σουἹά θὲ τεδβοπεά ουξ Ὁ 
τΏδῃ ἴοι ἢἰπιβεὶῇ ἔγοπὶ ἢγϑὲ ρσίποῖρ] 685--- 
ποῖ, ἴο ὃε ϑυςε, δπ ἰγσγαϊίοπδὶ βυβίεπι, Ὀυϊ 
οπὲ Ψδοῆ 8 θεγοπά ἴδε σδρδοϊν οὗ 
τεᾶβοῃ ἴο ἀΐβοονογ οὔ ἴο δίποτη ἴο 118 
ἀερι 8), απὰ εὐενν δἰρὰ ἐκπὶπρ (ςαττγίηρ 
οπ ἴπε τηδίδρθογ ὃν ννὩϊοἢ τῆς “ ἴοννοῦ- 
ἴῃ" ςοποεῖῖβ οὗ βρεουϊδίϊοη ἃσε σεργο- 
βοηϊεᾶ 48 ἰογιβοδίίοης εγεοιεᾶ ἀραϊπδὶ 
τῆς 5ο᾽ ἀΐετβ οὗ τῆε Οτὔοββ) ἐλαΐέ ἐς εχαϊέεα, 
οζ “ εἰεναῖεά," ““Ὀυ1ΠῈ ὑρ,᾿" ἀραΐηδέ ἐμὲ 
ἀποισίεάρε 7 Οοά, :ε., νε᾿ὶςὮ ἰδ τενεαϊεὰ 
ἴῃ ΟὨτῖβι, πὰ ἱεααίηρ εαῤῥΐυε (ἴοτ αἷἰχ- 
μαλωτίζειν [πε ποτε σοσγεοὶ Αἰτῖς ἔστη 
18. αἱ; ύειν) εὐενν ἱποιρσλέ ἱπίο ἐλπε 
οὐεάϊεπες οΥΓ ΟἈγὶςέ (οὗ. ἰχ. 13). ΑἹ! 
τσουρῃ 1818 ραββᾶρε ἴπε Αροβῖίία 88 
ἀϊγεςεῖν ἴῃ νίενν ἴμ6 ορροβίξίοπ οὗ ραίη- 
δᾶγεβ δὶ (ογίπιῃ, δπὰ 50 ἰξ 8 ποῖ βδίε ἴὸ 
ἱπιοσρταεῖ μῖ8Β ρῆγαβεβ 85 ἀϊγεςιεά υυἱέβους 
αυδ!βοδιίοη δραίπβὲ ἴῃς οἰαίτηβ οὗ ἴδε 
ἱπιε]εοὶ δηἃ ςοπβοΐεπος ἰπ ἴδε τηδῖίασ οὗ 
ἀοςιῖπε. Ὑεὶ ἴτ τησδὲ Ὅς τεπιετηρεγεὰ 
τῇδε ἢς τεραγάεά τἢς πὶ, 6 Μῃϊσἢ Βα 
Ῥτεδοπεά 8 ἀϊγεοι Υ τενεαϊεά τὸ ᾿ϊπιβοϊῇ, 
δηὰ ποῖ ἀεγίνεά ἔγοπι ἰγδάϊείοπ οσ ἱπίεγ- 
Ῥτεϊδιίοη, ἀπὰ παποα ἃ8 ροββεββεά οὗ ἃ 
ςατίδίηιν ἴὸ Ὡς ἢ τῆς ἀεπηοπβίγαιοπβ οὗ 
ῬὨΠΟβορΡγ, ἤοόννενεσ οορεοηῖ, οουἹά ποῖ 
αἰϊδίη. ΑἹ! Τευτ πιαβὲ θὲ Ιογαὶ ἴο “τῆς 
οὈεάϊεπος οὗ ΟὨτῖβι,᾽" ψῆο ννᾶβ Ηἰπιβοὶῖ 
“ες Ττυῖὰ᾽ (οὐ χε. 8). 

γες. 6. καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες κιτιλ.: 
απὰ δείηρ ἐπ γεαάϊνδ55 (ο΄. ἑτοίμως ἔχω 
ΤἤΔρΡ. χί!. 14) 0 αὐεηρε αἰ! ἀϊδοδεάϊεμεε 
(ζ. Μαῖι. χνι. χσ7), 56., 6 τῆεσα στεπηδίη 
ΔΏΥ 5111} ἀϊβοδεάϊεπι, τυλόη γομν οδεάϊ- 
ἔποδ, ἴ.6., ἴο πὸ δηά ἴο τυ Αροβίοϊϊς 
δυτποσίτν (οὐ ᾿1. 9, νἱ!. 15), σλα!! δὲ γμῖ- 
“ι|ε4. Τε νοτὰ ὑπακοή ἰῃ νεζ. 5 πη ΡΒ 
ἢῖπὶ ὈΔοκ το {πί8, ἴπῸ ῥγίτηδγυ οδήεοι οὗ 
ΒΪ8 ἰεϊξεσ. Ηε ἀοεβ ποῖ ννἱδῇ ἴο δγγῖνε ἴῃ 
Οοείπεβ πὶ] τῆς ΟΠυγοῖ ἂἃ8. ἃ ΨΠοὶς ἰδ 
ἤστη ἰπ ἰ15 Ἰουδὶν ἴο Ὠΐπι. 

γν. γ-18. ὈΕΒΡΙΤΕ ΑΙ, ΑΡΡΕΑΚΑΝΟΕΒ, 
ἫΗΙΪΒ ΑΡΟΒΤουσα, ΑὐΤΗΟΒΙΤΥῪ [15 
ΜΕΙΟΘΗΤΥ ; ΗΙ5 ΜΊΒΒΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΚΕΕΚΒ 
15.4 ὈΙΝΙΝΕ ΤΑῦδτ.-Ν ες. 7. κατὰ 
προσ. κιτιλ.: γ6 ἰοοῖ αὐ ἐπε ἐπίπρες τολίοκ 
γε δείογε γοιυῦ ζαξε; ἐ.6., γοὰ ῬΑΥ ἴοο 
ταυςἢ δἰτεπείοη ἴο ουϊννατὰ Δ; ςε5 
(᾿΄. Κοπι. 11. τσ, 6 αἱ. 11. 6, ΕΡΒ. νὶ, 9), 
γου Αγ ἴοο πλυς ἢ 8ῖγε88 ΟἹ Ρεζβοηδὶ ἱπι:- 
τῆδοΥ ἢ ΟἾγῖβὲ ἱπ ἴῃς ἢεβῇ (ν. 7), πὰ 
οἢ ἃ τηδη᾽ 8 Ὀοά ΠΥ ργεβεποε δπὰ ροόννεῖβ οἵ 
ΒΡΕΕΟΝ (νεῖ. 1οὴ, ὄνθ οὐ ἢὶβ οὐνῃ 5βεῖξ- 
ςοπηπηοηπάλιϊοη (νεσ. 12). Τῆς τες. ἰεχί 
12.ε8 ἃ ποῖε οἵ ἱπίειτοραϊίοη δῇεγ 
λέπετε, δυὰς ἰξ Βεεπὴβ ργείεσδδὶε ἴῸ ἱγεαὶ 

ἴῆε ϑεπίεποε 88 ἃ δϑισῆρὶς οδίθρογιοδὶ 
βιδίεπιεηΐ (ϑ8ε6 εβρ. οπ νεσ. 12, δῃὰ οἷ. 
7οῃπ νἱϊ. 24).---εἴ τις ιθεν κιτ.λ.: 
1 απν νιᾶπ (18 18 ἰδ ὑδυδ] νᾶρις γᾶν 
οὗ τείεττίηρ ἴο ορροπεηίβ; ο΄. χὶ. 4, 20) 
ἐγμδέεί ἐπ ἰοῦ ἰκαὲ κε ἰς ΟἈγ σέ" 5, 
Ῥτίάεβ Βἰπιβαὶῇ οσν βρεςίδ!ν Ῥεϊοπρίηρ το 
Ψ δῖ Πε τερασὰβ δβ (δε “ραγῖυ " οὗ 
ΟΒπβῖ, νν δῖ ἢ πα ὈπΔΡΡΙΥ στοννη ὑν δὲ 
Οοτίηι (1 Οοσ. ἱ. ᾿2), ἐξέ ἀηι σονισίεν ἐκὲς 
αραὶη (Ὠς 885 οἥεῃ πεασζγὰ 11 Ὀείογε, Ὀὰξ 
[48 ἐογροζίδη 11) τούέλ ἀμεε (οσ, τεδάϊησ 
ἀφ᾽ ἑαντοῦ, “1εἰ Εἰπι 1Β]ηκ (18 οὐἱ ἕο 
Βίπηθε!["---ἰς ἀοα68 ποὶ πεεά δὴν ργοσηρτίηρ 
ἄοτὰ νἱδουῦ),, ἐλαΐ ευεη ας ἀξ ἐς ΟἈ γί δὲς, 
50 αἶδο αγεέ τοῦ (ι Οοτ. 111. 23). 

νες. 8. ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν 
κιτιλ.: 207 ευεη ἱ 1 «κοιϊάὰ ρίονν ςονιὲέ- 
«ολαὶ αδεπάαμέϊν (οτ, Ῥειδδρβ, “" βοσηξ- 
ψ δῖ γιογέ ΑὈυ πάλ ΠΕ ν,᾽" ςς., ἴμΔπη 1 πᾶνα 
Αἰτεδὰν ἄοπε ἱπ νν. 3-6; θυῖ τδς ςοῃ)- 
Ῥαγαῖϊνε πεεὰ ποῖ ὃς ῥγεββεά; οἴ ἰϊ. 4), 
εοπεεγπῖηρ Ομ αμέμογὶἐν (το κέολ ἐλε ΤΙ ογά 
ϑαυε γον διιαϊηρ γος μῤ, αμπὰ ποί ὕον 
ἐαϑέϊηρ γομ ἀοιση), 1 «καὶ! ποὲ δὲ ῥμὲ ἕο 
δλανις, 1.6., ΤῊ ςοηδάεπε ννογάὰβ οἂπ ὃς 
ΔΙΏΡΪΥ )υβειδεά. Ηδε τεΐυσηβ ποτε ἴο ἴδ 
ἱπιαρε οἵ νεσ. 4; 8 δυϊπογίν (απὰ δε 
τεροδὶβ {Π|8 ἀραΐπ ἴῃ ἐε βαπια ννογβ δὲ 
ΧΙ, 10) ἐχίθηδβ ποὶ 80 εἶγ οζ οἰ εν ἴο 
ἴπε ονετίῆτον οὗὨ τῆς ἰογίγεβϑεβ οὗ τηΐβ- 



6--ἰς. 

οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ." 
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8. ἐάν τεῖ γὰρ καὶ ὃ περισσότερόν τι Υ βαρ, αἱ. 

καυχήσωμαι “ὁ περὶ τῆς ᾿ ἐξουσίας ἡμῶν," ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν. ΠῚ 

εἰς "οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς " καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ " αἰσχυνθήσομαι - 19. αἰ". το; 
9. ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν "ἐκφοβεῖν ὃ ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 10... ὅ5, εἰς 
ὅτι αἱ μὲν" ἐπιστολαὶ, φησὶ, 10 “ βαρεῖαι καὶ "ἰσχυραί" ἡ δὲ ᾿ παρουσία ας ἢ ς., 
τοῦ σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος " ἐξουθενημένος - 11. τοῦτο λογι- ς ετε οἱ. 
ζέσθω ὁ " τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ ᾿ λόγῳ δι᾿ ἐπιστολῶν ἀπόντες, γ: τ [οδα 
τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ' ἔργῳ. 

10, Χ. 22. { Ἀεδ. νἱὶ. 6. 
χν. 1:8; Οοἱ. 1. 17. 

ε Ἄοαι. χὶν. το; τ Οοσ. νἱ. 4; 64]. ἐν. 14. 

ει οτος δ 
25, 7, ἷν. 

Ὁ ΕςεΒ. ἰΐ. 6. 5, ἴζζοα. 

1 ὉΕΟΕΚΙ, δηὰ ἰδε Βοδαϊσγις βυρροτὶ Χριστον δῆεσ ἡμειβ, Ὀυϊ 411 τῆς οἵδε ρείη- 
εἰρδ] δυϊπογίεϊεβ οσμῖε ἰξ. 

3 Β6 17 δπὰ (ρεσῇδρβ) ἃ, ε, κ, ἴδε Ῥεββίτιο δηὰ Βοπαϊγὶς οζαὶξ τε δῆῖτες εαν. 

ΞΜ ΟΓΞΕΡΊῚΏ, τὰς Ρεβμϊεῖο δπὰ Βδγοίεδη τηδγρίη βιρροτὶ καὶ δῆεσ γαρ; οὔ. και 
ΜΕ ΡΟΕΛΟΡ, τῆς 1υαείπΒ, Βοδαϊτίς ἀπά Ἠατοίβδη ἐοχ. 

ΜΙ, 
4 ΒΟΡΕΚ, (ο]Ἱονεὰ ὃν ΝΝ.Η., δυρροτί κανχησωμαι ; Τίβος. τεδάβ καυχησομαι νἱ8 

Ρ. 

5 ΟῬ, τῆε Ῥεβδίτο δηὰ Βοδαδίγις οσηΐϊξ μων. 

δημιν ἰ8 ἐουπὰ ἱπ ὈὨΞΕΟΘΚΙ͂, (Ρ 73, ἔ δηὰ τε Ηδτιοίεδη βᾶνα ἡμῖν ο κυρ.) ; Οὔ]. 
ἡμῖν δ "ΒΟ" 17, ἃ, ε. 

1 Ὠ ἜΘ, ἁ, ε, καὶ εἶνε δοξωμεν. 

9 Βεῖίεσ αἱ ἐπιστ. μεν ὙΠῸ δ" Β, τ. 

8 ὉΕ, ἃ, ες, αὶ εἶνε ἐκφοβουντες. 

1 ΦΌΕΟΘΚΙΕΡ, ἅ, ε, ἀπά τῇς Βοβδαϊσίς βανε φησιν, νος 8. 4180 ρῥγοίετσεά Ὀγ 
ν Η.; Β, ἢ, κ, το νῷ. δπὰ ἴδς ϑγτίας βυρροσῖ φασιν. 

ξαϊδεὰ 1 ἱπδίίοα, δυῖϊ αἷδο ἴο {πὰ 
Ῥοβίεῖνε δηὰ ποτε Ἴοηρθηῖλὶ ὑνοσκ οὗ 
ςοηδίτυςείοη, οὗ “ δυΠΠάἀϊπρ ὑρ ᾿ (ο΄. ]ετ. 
ἷ. το). 

νεῖ. 9. ἵνα μὴ δόξω κιτιλ.: ἐλαέ 1] 
Ωγ ποὲ σέέρε ας ἐ7 1 τοομϊὰ Ξεαγό γον 
"αν ἰείξεγς. [τ 15 Ὀεβί ἴο ἴᾶκε ἴ[Πεβ86 ὙΌΣ 
στ εἰς οἰκοδομήν οὗ τῆς ρτγεσεάϊηρ νεζβε ; 
δὶ Ρυσροβε ἰῇ ντιτίηρ 50 βενεέγε! Υ ἰδ 
ποῖ ἴο τειτιν τθεπν, ὈὰΣ το Ὀυϊ]ὰ τΠ6πὶ 
ὯΡ ἰῃ Βοϊίπεδβ8 δηὰ οὔεάΐϊεποε. ὡς ἄν -Ξ 

μανε, ὙΙ τῆς ἱπῆπ. ἰβ ΟἿ ἰουπά 
Βεῖε ἰπ {πὲ ΝΤ. Τδε ρῥίυγαὶ τῶν ἐπισ- 
τολῶν δυρρεβίβ (Ὑμδὲ ννὰὲ ἔποὺν ΌΠῚ Σ 
Οος. ν. 9) ἰδαΐ αἱ Ιεδβὲ οης ἰεῖϊζεγ οὔγσερυκα 
ἴῃ δἀδάϊιίοπ ἴο τ Οογ. μδὰ Ὀεεῃ υυτ απ 
Ῥείοις 1815. ἘΝ Ἢ 

ες. 10. ἐπιστολαὶ μὲν, φασίν 
κιτιλ.: ον “ Κὶς ἰείίενς" ἐμεγ τὰν “" αγέ 
τοείρλίν απά ἐσπεγοὶ δμὲ,᾽" εἴς. ΤΒΕ 
τελάϊης 8 ἀουδεξι! (βες ογῖϊ. ποῖς) ; 1ξ ννε 
(οἷϊονν ἴῃ τες. ἴεχὲ ν ΞἮ “οης ΒΑΥ8᾽᾽ 
οὐ “δε βαυβ᾽᾽ (ς΄. ννβά. χν. 12), ἴδε 
τεΐεσεποα Ψ}}} θὲ ἴο δη ἱπάϊνϊυ 21] ορρο- 
πεπὶ (ἐπε τοιοῦτος οὗ νετ. 11 ῆο νουά 
θὲ τεδάϊσιυ τεοοργηϊβεά ὃν ἐπε (γί πι Ι8Π8 ; 
δαὶ να πγιδὲ ΡΝ ΒΌΡΡΟΒΕε τις ἴο ἢᾶνε 
ἀτορρεά οὔἱ. Ιἐ ἰβ βισηρίεσ βεσζείοσε ἴο 
τεδὰ φασίν ἢ τῆς ΑΟΝ. ἀπά ΕΕΝ., δπά 

ΜΟΙ, 111. 7 

ἴο ἴακε τε νογάβ ἃ8 τερτοάδυοὶπρ ἐπε 
οδάγρε αραϊπδὲ ἴδε Αροβίϊες ςοπιτηοη 
τας ὉῪ ἴῆοβε ψῆο ψεῖε ἀϊβαβεςιοά δἱ 
Οὐοείπεῃ. ὙΠΕῪ ἅτε “ στεπηασκαῦϊε 48 γὶν- 
ἱπᾷ ἃ φοπίεσηροσασυ ᾿υάρτηεηε οὐ Ἦΐδ 
Ἐρίβι]εβ, δπὰ ἃ ρβεΐβοπδὶ ἐεβοχίριίοπ οὗ 
Πἰπιβεῖ ᾽" (ϑιΔη16γ).---- δὲ πι τοῦ 
σώματος κιτιλ.: “πὲ τὲς δοάξϊν ῥνέσεπες 
ἐς τοεακ (ες ἙοΒΔρ. χίϊ. 7, 6]. ἰν. 14, ἀηὰ 
Αςἰβ χῖν. 12, νῆεγε ἴῃς 1 γβίγαηβ οδὶ δὰ 
Βασπδῦαβ “ Ζευβ,᾽" δηὰδ εν ἀθπιὶν ἐδεγο- 
ἔοτες Ἴουπίεα δὶπὶ 88 οὗ τηοσς ἀΐρηϊβεὰ 
Ρτγεβεῆος {μδπ δὶ8 ΒΟΘΙΡΑΒΙΘΗ) απὰ κεἰς 
Προς εοπέε δὶ. οὗ. τ ον. ἱ. τ7. 

ἐσγβυλβίνε Ξρεᾶκεσ 8 ϑ8ὲ. Ρδὺ] πηυβί μαναὰ 
Ὀεεπ (πε 1γβίσαηβ οδ]]εά πίπὶ Ἡετπλεβ 
85 “ἴδε ζεῖ βρεᾶκοσ ᾽", ἢς ργοῦδρὶν μβδαά 
ποῖ ἴμε δγῖβ οἵ ἃ ἱγαϊπεὰ τῇῃεϊοτιςίδη (1 
Οος. ἱ. 17, ἰ. 1,4, σδδρ. χί. 6), ἀπά ἐδ18 
ψου ἃ ἀρρεᾶσ ἃ ρτᾶνε ἀείεςξ ἰο ἰδεβε 
οἷενες δῃηὰ β3ῃδι)ονν ατεεῖβ. Αςοογάϊηρ ἴὸ 
ἴῃς βεοοπὰ ςδηΐυγΥ Αεὲς ο7γΓ Ῥαμὶ αμάᾶ 
ΤἈεεῖα (Β 3) ἴε Αροβὶα ννδβ ἃ Ἰον-βϑίζεά 
τηδη, δονν-ερρεά, οὗ ἃ Βεδιυ οοτη- 
ῬΙεχίοη, νἢ ἀγεῦτονβ ἵηϊς τορεῖδετ (δε 
Αττηεπίδη νεζβίοη δ ἀβ [ῃδὲ ἢϊ8 ευδδ νγοσε 
ΒΙυε), ἀπὰ δὴ δαυ ἔπε ποβε. ΤῊς ἀεβογῖρ- 
τίοῃ οὗ Πϊπὶ ἴῃ ἴδε ρίεος ς411εὰ ΡΑξοῥαίγὲς 
(8 13), ἀϑογ δεὰ το Ἰμυςίδη, ἰΒ νΕΓ δίτγῖϊασ. 
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κ Ἐπ, νεῖ. 12, Οὐ γὰρ "τολμῶμεν ᾿ἐγκρῖναι3 ἢ "συγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν 

1 Ηεῖς ον." ἑαυτοὺς "συνιστανόντων - ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς ὃ " μετροῦν- 

᾿ 1ϑουν. -, ἴες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ "συνιοῦσιν. 143. ἡμεῖς δὲ 
9 εο ομὶν οὐχὶ εἰς τὰ δ «ἄμετρα καυχησόμεθα," ἀλλὰ κατὰ τὸ " μέτρον τοῦ 
» ρα αν. "κανόνος οὗ 7 " ἐμέρισεν 1 ἡμῖν ὃ ὁ " Θεὸς 9 μέτρου, " ἐφικέσθαι 10 ἄχρι 

᾽ Ε Ν “- , ᾽ , ψοῖγοῦ καὶ ὑμῶν. 14. οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι 13 εἰς ὑμᾶς "ὑπερεκτείνομεν 
ᾳ Μετ. 15 ᾿ -“ ν “ , -. ΕΝ ἑαυτούς - ἄχρι γὰρ 12 καὶ ὑμῶν " ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
: ΦΈΡΕ, ἵν. γ. εν. τῇ, 16; 64]. νἱ. 16, ῬΏΣ]. 111. τό οἷν. τ Εοαι. χὶϊ. 3; 1 Οος. νἱΐ. 17. 
Ὁ ἤετε οὐἷν. ν Μεῖι. χἰΐ. εδ; οι. ἰχ. 31; Ῥμῃ. ἢ. 16; τ᾿ ΤΒεδββ. ἱΐ. τό. 

1 Β Πδ8 τολμω. 3 6 Βλ8 κριναι; ΠΕ δάὰά εαντονς. 

Σ᾿)" οὔ. εαυτους Ὀεΐοτε μετρ. ; ΠΕΚ 73 Βᾶνε εαντους εαντοις. 

4 ὉΟΕΚΙΡΡ βυρροτῖ συνιουσὶν ; Ὀεῖϊζες συνιασιν ΜΙΝ 348 17,37; δ" ὯΔ5 συννισ- 
ασιν; οπΊ. ον συν. ἡμεῖς δε Ὠ Ὁ, ἃ, ε, ἢ, αὶ (Ξεε ποίῖε δεΐον). 

56 Ὁ5"6 πὰ {δε [,Αἴϊη8 ρῖνε εἰς το ἄμετρον. 

46, ἢ, αὶ εἶνε κανχωμενοι ; οπι. κανχ. Ὠ", ἃ, ε. 

1Μ 6γ"", ἃ, ε, ἔ, κ, νᾷ. ξῖνε οσοὸν ἐμετρησεν. 

5 ἋΙ, δ, ὁπ. ἡμῖν. 3 ὉΕ, ἀἁ, ε ξεῖνε Κυριος. 15 ΠῈ δᾶνε αφικεσθαι. 

ἪΡ μαβ ον γὰρ μὴ ὡς; Β Β48 5ἰπΊρὶγ ὡς γαρ μη, ΨΠίοῃ ὟΝ. Η. ρἷδςε ἱπ τμεῖτ 
τοδιρίη. 

15 Καὶ ἢΔ8 αφικνουμενοι ; 6, αφικομενοι. 

Ψεῖ. τ᾿. τοῦτο λογιζέσθω κ.τιλ. : ἱεξέ 
σνοΐ αν ομέ, 5.., ἃ8 ΤΩ Κεβ σοτητηθηΐβ οὗ 
τῃς Κιπὰ )υβὲ αυοϊεά, γεεζον ἐλίς, ἐπα ψ, 
φοπβῖγ. νεῖ. 7) τολαὲ τὸς αγε ἱπ τοογὰ ὃγ 
ἐεέίεγς τολεη σε αγέ αὖεεμέ, σμεΐ ἀγέ τῦς 
αἰξο ἐπ ἀεεά δράμε αγέ ῥγεξερί. Ἢ 

γες. 12. γὰρ τολμῶμεν κιτιλ.: (0Υ 
τῦε ἀο ποὲ υεηέμγε πὰ ἀμ χοθ τ το 
Ῥυξ Πιίπιβεῖῖ οα ἃ ἴενεῖ τ ἱπ Βὶβ δάνετγ- 
βασίεβδ, ἤθε βἤδι ον ῥτεϊεπβίουβ ἢς 
ἴπυ8 αυϊεῖν ἐχροβεβ) ἐ0 πηι δε} ΟΥ̓ τον- 
ῥαγε ομγεεῖυες ποις ἴδε ραγοποπιδβία ἴῃ 
με ατεεκ) τολέλ εεγέαϊπ οὗ λένε ἐμπαΐ 
εονυμεμαὰ ἐμενισείυες (πε σμᾶγρε πιδάς 
δραῖπβὲ ἀέρι--τβεε οὐ ἰδ. 1--ἣθ τεϊογίβ 
ψ ἢ ρτεᾶὶ εβεος ὁπ Πὶ8 Ορροπεπίβ) ; ὀμέ 
ἐμεν ἐλενεϑοῖυες νισασμγέηρ ἐλενβείυες ὃν 
ἐπεπεδεῖυες απὰᾶ εονιῥαγίηρ ἐπενιδεῖυες τοϊἐδ 
ἐλενιδεῖυες αγε τοῤίλοιμὲ μπάεγείαπάϊηρ (οὕ. 
Ῥίον. χχνὶ. 1:2). Τῆβ βεπίθηςε 15 80 
πιυςἢ ἱηνοῖϊνεά, δαὶ ἴτ 18 ποῖ βυγργίβίη 
τὸ Βπὰ τπε ννεβίεγπ δυςποσίειεβ (δες ογίῖ. 
ποιε) ρἰνίπρ ἴ ἃ φυίϊε ἀϊβεγεηιὶ ἕυση ὉῪ 
ἴδε οπιϊββίοη οὗ ἴῃε ψογὰβ οὐ συνιοῦσιν 
(τ συνιᾶσιν) ἡμεῖς δὲ . .. καυχησόμεθα. 

ΟἸϊοννίηρ τ[Π18 βμογῖεσ τεχῖ, ἴῃς πλθδηΐπρ 
νουϊὰ θὲ: “υῖϊ ψε ἃγε πιεδδβυσγίηρ οὐζγ- 
βεῖνεβ Ὁ οὐτγβεῖνεβ πὰ σοτηρασίηρ οὐγ- 
5εῖνεϑ ψ ἢ οὐγβεῖνεβ, ποῖ ροΐπρ ἱπίο 
ΒΡἤογεβ Ῥεγοπὰ οὐ πηεάβυγε," εἰς. ΤῊΪβ 
ξῖνεβ ἃ ςοηππεςίεά βεῆϑβε, ἀπά ἰβ ἑδνουγτεὰ 
ὃΥ {πε ἕλος τπδὶ {πῸ Ὀαΐαπος οὗ ἴδε βεη- 
ἴεηςε ᾿ἰεδάβ υ8 ἴο ἐχρεοῖ δαὶ αὐτοὶ αῆεῖ 

15 δ 8" οἵη. γαρ 4ῆεσ αχρι. 

ἀλλὰ 5841} τείες ἴο ἴδε Αροβεῖε, απὰ ποῖ 
ἴο δῖβ Ορροπεῃΐῖβ, ἃ5 ἴξ πιυβὲ ἄο ψ ἢ ἴμῈ 
ἰοπρεσ τεδάϊηρ. Νενεσγίμεῖεβϑ ννὲ θεϊίενε 
ἴμαι {πε οπιίδβδίοη 18 δἰ τιρὶν δὴ διϊεπιρὶ 
ἴο ενδάς τε ἀἰῆσυν οὗ τῆς ἴτυς τεχῖ; 
τ ψουἹὰ θὲ φυΐῖε ἀπῖ|κε 81. Ρδὺ] τὸ βρεὰκ 
οὗ ἀὐνισεῖ 28 ΐἰβ οὐντι βιαπάδσά οἵ οοῦ- 
ἀυςῖ, ἀπά νου]ᾶ ποῖ ὃς παζτπιοηΐουβ Ψ δ 
τῆς τδουρῆὶ οὗ νετ. 13. Οἰἴδεῖβ ἴδε 
συνιοῦσιν 485 ἃ ἀδλῖϊνε ρατιςῖρῖε Δπά 
δᾶάορι ἴδε τεπάεσίηρ : “υῖ νε (ἑ.ε., 51. 
Ῥαυ}) πιεᾶβυσε οὐγβεῖνεβ ὉνῪ οὐγβεῖνεϑ, 
πὰ ᾿ςομηραγε ουγβεῖνεβ ὑἱἢ ουτϑεῖνεβ, 
ὕηνν δε 48 ννὲ ἃγς ᾽᾿ (ςς., 'π {πεῖς ορὶ πίη). 
ὙΠ15, βονγενεσ, 15 ποῖ οὐἷν οὀρεῃ ἴο ἴδε 
οδ]εςείοπ ͵7υ8ὲ πιεπποπεά, θυς ψνου]ὰ τα- 
αυϊτε τοῖς Ρεΐοτε οὐ συνιοῦσιν. Οη ἴδε 
ΨΠοΙΪς, τπετείογε, γε ῥγείεσς τὸ ἕο ονν δε 
δεβὲ Μ5. δυϊπογίτν ὃν τεαδίπρ συνιᾶσιν, 
δηὰ ἴο {τεδὲ τπε δνεβίεγῃ ἰεχὶ 45 δὴ δὖῦ- 
Ὀτγενϊδιίοη, νυ ῃὶςο ἢ πλῖ8868 ἴῃς ροὶηὶ οὗ ἴδε 
διρυτηεηΐ πη {πε διζεπιρὶ ἴο βἰπιρί τν ἴδε 
ςοπείσυοστίοη. 

Ψψες. 13. ἡμεῖς δὲ οὐχὶ κιτιλ.: δ5ηκέ τε 
τοῦ ποὲ σίογν δεγομά Ομ’ μιεαϑιγε (εἰς 
τὰ τερτεβεπεηρ ἴδε ἀϊγεςτίοη ἀπά οχίεπὶ 
οὗἩ δίβ Ῥοκβεϊπρ), ὁνέ αξεογάϊηρ 0 ἐλε 
»ιεασιγο ΟΓ ἐΐλε γμὶς τολίοκ (οὗ ἴος ὅν Ὁγ 
δἰιγαοιοη) Οοά λαϊᾷ αῤῥογέϊοκεά (3εε 
τε.) ἐο 5 ας α τιεασηγέ, ἰ0 γεαεὴ (ἴδε 
ἰπβῆη. οὗ Ρυζροβε) ἐσέ μπίο γομ. κανών 
18. ἃ ᾿ἴπε οὗ ἀϊγεοιϊίοη (8εε τεῆϊ., δηὰ εἴ. 
ΟἸεπι. ἔοσῃ., 8 41, μὴ παρεκβαίνων τὸν 



12---ἰϑ. 

Χριστοῦ 15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν “ἀλλοτρίοις " κόποις, τ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 99 

οι. χίν. 
4, ΧΥ. 20; 

ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν," ἐν ὑμῖν " μεγα- 1 Τίεα. ν. 
λυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν 2 εἰς ᾿περισσείαν, τό. χ ἘεΗ͂. νἱ. 5. 

εἰς τὰ α ΒεΡ 5, 
5 ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ : Βοβι Πα. 
5 ἕτοιμα καυχήσασθαι. 

ἀλλ᾽ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν. 
ἁ ἈεΗ͂. 1{..τ. 

ΤῈ δΒᾶβ ἡμῶν ἴοσ υμων. 

8ἃ ἤεσε οὐϊγ; 
1. “Ὁ δὲ “ καυχώμενος ἐν " Κυρίῳ “καυ- 7. Απιοῦ 

χάσθω -" 18. οὐ γὰρ ὁ “ ἑαυτὸν “ συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι “ " δόκιμος, 
Υ. 27. 

Ὀ Κεῖ, ἷχ. 5. 
ες τος. ἱ. 31 

6ες. ἐκ. 
44). 

ε Βοπι. χίν. 18, χνί. το; σ Οοσ. χί. το; Ἴδδρ. χίϊὶ. γ; 2 Τίπι. ἰΐ, 15. 

3 δ [48 υμων ἴοΓ ἡμων. 

5 ὨΟΚΙ, βυρροτῖ συνιστων ; δεϊξες συνιστανων ἢ ΜΝ ΒΌΠΕΘΜΡ (ο΄. οτίξ. ποῖεβ 
οἡ 1. ᾿, ἵν. 2). 

4 ΒΟΚΙΜΡ, ρ' δαρροτῖ ἐστι δοκ.; Ῥυϊ ΜΕ, ἀἁ, ε, ᾧ, τ, νῷ. εἶνε δοκιμος ἐστι. 

ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα), 
ἃηὰ 50 δΒεῖε γεργεβθεηῖβ ἴπε “ ρζγονίποε ᾿" 
οἵ Βρῆετῖε ἴῃ Ὡς ἢ 8:. Ῥϑὺὶ ςοποεῖναβ 
Πίπη5ε1 δ8 ἀρροϊπιβεὰ ὈὉγ αοὰ ἴο ρσγοοϊΐδί πὶ 
ἰῇε ἀοβρεῖ. Ηε εβρεοίδ!ν εταρμαβίβεβ 
1π|8 αγε ; ἴο Οογίπι ἢς 888 ἃ “" πιϊββίοῃ," 
45 ἴδε Αροβῖῖε οὔτῃε αδπε 68; Πἰβ δυῖπο- 
τῆν ονεῖ τς Οοτηςπίαπ Οπυτοἢ ἷβ ποῖ 
υϑυτρεᾶά, Ῥυϊ δα8 ὕεεη ἀϊνί πεῖν ρίνεπ 
Βἰπι. 

Ψψεσ. 14. οὐ γὰρ ὡς μὴ κιτ.λ.: δον τος 
τἰγείοκ ποί ομγϑεῖυες ουεγηιμοῖ, ας ἱπκομρὰ 
τοε γεαςλεά ποὲ μπίο γον (ὡς μή ἰπάϊςατπρ 
τθδι (ἢ οᾶϑε 18 ΟἹΪγ ἃ Ὠγυροίπειίοαὶ οης ; 
ο΄. τ Οος. ἵν. 18); ον τε εαρις (φθάνω 
θείη υδεὰ 48 'ἰπ τιοάεγῃ ἀτεεκ; βεὲ 
τεῆ) ας αν ας μηπίο γοιὶ ἐπ ἐλε Οοϑῤεὶ οΥΓ 
Ολγισὶ. Οὐοτίπεμβ ψψᾶ8 ἴπε τνεβίεσηπιοϑῖ 
ροΐηι τπαὶ ἢε παὰ τεδοπεά, Τῆΐβ νεζβε, 
1 νη11 θὲ οὐβεγνεῖ, 18 ραγεηςπεῖῖςαὶ, απὰ 
ἰδ ἱπιγοάυςεἀ ἴο πηδῖκε 1ἴ οἰεαγ (πὲ Οοτί πιῇ 
88 Ῥατῖὶ οὗ δὶβ Δρροϊπιεὰ βρῆεσζε; οὔ α 
Οος. 11. 5, ἵν. 15, ἰχ. 1. 
ες. 15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα κ.τ.λ.: 

ποί ρἰονγίηρ δεγοπὰ ομγ νιεαϑηγε (με 
Δτρυτηεηῖ 15 τεβυπηεὰ ἴγσοπι νεσ. 13), ἐλαΐ ἔς, 
ἐπ οἱδεν νπρη᾿ς ἰαδομγς. ΤῊΪΐβ Πα βίεδά νυ 
ἀνοϊδεά (.,. Εοπι. χν. 20); ενεπ Εοτῃηε 
ἰῖ8ε 1  ννὰβ ἴο ὃς νἱ᾽βιτεὰ ἐη γομέφ ἴο ϑραΐῃ 
(οι. χν. 24). Βυϊ μὶ5 Οογίπιῃίδη ορρο- 
πεπῖβ Ψγεσα ποῖ 80 βοσυρυϊουβ δδουΐ ἴπ- 
ττυάδίπρ' ἱπῖο ἀποῖπεσ πηδη᾽ 5 βρδεσζε (1 (οσ. 
{π|. το, ἵν, 15). --λπίδα δὲ ἔχ. κιτιλ.: δμὲ 
λαυΐηρ μοῤε ἐδαΐ, ας γοιγ ξαϊἐλ ρτοιοείᾳ 
ββεε ἘΡΏ. 11. 21, ἷν. 15, Οοἷ. ;. το, 1]. 19, 
οσ ἰηῖσαπβ. υ5ὲ οὗ αὐξάνειν, δηὰ «7. “παρ. 
ἶχ. το), τσό «λαὶ! δὲ νιαρηἰβεά ἐπ γον (οὕ. 
Αοῖβ ν. 13) σεεογάϊηρ ἐο οἱν γμΐς, 1.6., οὔτ 
“Ἴης," οὖγ δρρογιοηπιεηΐ οὗ Αροβίοϊ:ς 
ψοτΚ, ππίο ζεγίλεν αδεμάαποε, 50 ας, εἴς. 

γεςσ. τ6. εἰς τὰ ὑπερέκεινα κιτιλ. : 50 
ας ἰ0 ῥγεαεῖ ἐπε Οοεῤῥεῖ ἐπ ἰδὲ γερίοης 
δεγοπά γον, ἐ.ε. (1 ψε ἅτε ἴο ργεββ {πε 

ἰάεα οἵ ἀϊγεοιίοη ἱπ ὑπερέκεινα), {πε 
Ψεβίοση ματίβ οὔ ὅτζεος, οπὶε δπὰ 
ϑρδίη, δος ψεῖε “ θεγοπά," [ἢ νίεινεά 
ἴτοπὶ ετυβαίεπη, ἴπε Βοπιε οὗ ΟΠ γί βείδηϊν, 
Μεπος ὅ8:. δὰ], κα τἴπε οἴμες βλεὶν 
ΡΓεδοΠεΓβ, τοοεϊνεά μὲ8 “ πηϊββίοη ᾿᾿ (πιοσα 
Ῥτοῦρδδὶγ, πόννενεσ, ὑπερέκεινα 18 υβεᾶ 
αυϊξε νᾶρτοῖν 48 ἐπέκεινα 5 ἴῃ ΑτηΟΒ ν. 
27, ᾿νῆεσα ἴῃς ἰάςα οὗἉ ἀϊγτεςτίοη ςαπποῖ ὃς 
τεδὰά ἱπίο 11), απ ποέ ἰο ρίονν ἐπ αποίπεγ᾽ 5 
“ἐπε ἀδομὲ ἰδίηρε νιαὰδ γεαὰν ἰο ΟἿ 
λμαμά. ὙπΠὶβ ἰδ νῆδι [6 ἰηϊτιάετβ παὰά 
ἄοπε αδἱ Οοζίηϊῃ, ννῆοβα Οπυσγοῦ 81. Ρδὰ] 
δά Τουπάεά (1 Οοτ. 111. 6). 

Μετ. 17. ὃ δὲ κανχώμενος κιτιλ. : ὁκέ 
ἂε ἐμαὲ ρίονίεἰλ, ἰεὲ ἄενι ρίονυ ἐπ ἐλε 1, ογά, 
ἃ αυοϊαϊίοη ἔτοπι {πε Ο. Τ. (δεε τε.) υβεὰ 
Ῥείογε Ὁγ 8ι:. Ρδὺὶ] (οΓ αἷβδο Εοιῃ. χνυ. 18, 
1 Οος. 1, 7). Εὸν ποὲ ἀξ ἐλκαΐ εονε»πεπά είς 
ἀὐνιδεῖΓ ἐς αῤῥγουεὰ (ο΄. Ῥτον. χχνῖϊ. 2), 
διέ εὐλονι ἐκε 1,ογά εονιπσοπάείᾳ (οἷ. Ἐοτα. 
11. 29, 1 Οος. ἰν. 5). Απὰ {δε Οοτίπιπίαπ 
ΟΒυτοῦ 1.861} 18. ἢϊ8 “ Ἰεῖϊτεσ οὗ ςοπηπηεπάδ- 
τίοη ᾿᾿ (111. 2). 
ΟΠΑΡΤΕΕ Χ].---ννν. 1-4. ΗΕ ΒΕΟΒ ΤΗΕΜ 

ΤῸ ΒΕΑΚ ΜΊΤΗ ΗΙΜ ΙΒ ΗΕ 5ΤΑΤΕΒ ΗΒ 
ΟΥ̓ΑΙΜΒ ΑΥ ΓΈΝΟΤΗ; ΙΤ΄ 185 ΝΕΘΕΒΒΑΕΥ 
ΤΟ ΡΟ 80 ΒΕΟΑῦΒΕ ΟΕ ΤΗΕΙΝ ΚΕΑΌΙΝΕΒΒ 
ΤῸ ΑΟΟῈΡΤ Νόνειῖ, ΤΕΑΘΗΙΝΟ.--- ες. 1. 
ὄφελον ἀνείχεσθέ μον κιτιλ. : τοομἱά ἐλαὶ 
γ)εὲ εομίά δέαγ τοὐᾷ »ε ἐπ α {16 (μικρόν 
τι ΟΠΪγν Πεῖε δπὰ νεζσ. 16; οὔ. Ηερ. ᾿ϊ. 7) 
βοιϊἐεἔπεςς. ὕνη -- “"ποῆβεηβε" 
(βεε τεῖ. ἀπά οὔ. ἔοπι. 1ϊ. 2ο, τ Οοσ. χν. 36, 
Ἐρῆῃ. ν. 17). Ηε τδυ8 ἀερτγεοδῖεβ Πί8 
ἰηβἰδίδσηοςς οὐ [8 οἷδίπὶ ἴο δροβίοϊις 
δυϊποσγίυ, δηὰ δὲ [πε βᾶσῃης {ἰπ|ε ἱπίσγοάυςεβ 
νὴ στεαῖ 5.1}} ἃ ραββίοηδίε βἰδιεπιεηῖ οὗ 
ΠΕ καὶ ἀνέχ. μον : παν ἑπάἀεεά δέαν 
«οὐ ἐδ νιὸς; 1.ε., ἣς ποῖ ΟΠΙΥ υἱέεῖβ ἃ υνἱβῇ, 
Ῥυϊ επιίγεδίβ ἴδετι ἀϊγεςῖγ. ΟἸΠ6ΓΒ (6. 6.» 
ΚΕΝ. πρδγρ.) ἰᾶκε ἀνέχ. 88 ἱπάϊς., ἑ.4., 
“ΡῬυϊ ἱπάεεά γε ἀο Ὀεᾶγ νυν πῖε᾽". 



ἐ ἴο 9) 

δὲ Ὅος. ἶν. 
8; ν. 
12. “πὶ ἀνέχ σθε 

Ὁ ν. 17,21; καὶ μι μον. 
Μκ. νἱΐ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΧΙ. 

ΧΙ. 1. κὌφελον ; ἀνείχεσθέ 3 μου μικρὸν τῇ ὃ " ἀφροσύνῃ - ἀλλὰ 
2. "ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ “ ζήλῳ" " ἡρμοσάμην 

γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ, παρθένον ᾽ ἁγνὴν " παραστῆσαι τῷ Χριστῷ 3. 
«Και, αἱ! ὃ φοβοῦμαι δὲ "μή δ "πως, ὡς ὁ ' ὄφις Εὔαν 5 ̓ ἐξηπάτησεν ἐν τῇ 
ΕΠΟΣΗ Κ πανουργίᾳ αὑτοῦ, οὕτω '᾿ φθαρῇ τὰ “νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς 

΄. εἜετε οαἷν. [ἘεΗ͂. νἱΐ, τ. κ Ἐεβ. ἐν. 14. 8 ΟΒδρΡ. χίϊ. 2ο; 64]. ἦν. τ. ἱ αςα, ἐἰϊ. 
13. ΚΑΕεΒ, ᾽ν. 2. ΙΒεβ. νἱΐ. 2. πὶ ΚεΗ͂. ἰἱ, τ. 

1 ῬΟΕΘΚΙ, Βᾶνε ὠφελον ((,. τ Οος. ἱν. 8) ; οφελον 3 ΒΜΡ. 
3.Α ἴεν πυϊπυβουΐεβ πᾶνε ὀφελον ἡνειχεσθε. 

Σ ΚΙΡ βυρροτί τῇ αφροσννῃ; ΙΒΌΕΜ 17 δᾶνε (ρτεΐεγβ]γ) τι αφροσννης, ἀηὰ 
{παῖς ἅγα σαϊποσ νατδηΐβ. 

4 δΠὲ8 αλλα και ἀνασχεσθε. δΈΟι μηπὼως Ο ἢδ15 μήποτε ἀηὰ Γ" 25 μη. 

“ΕΚΙ,, ἰδὲ Ηαγοϊεδη, ἅ, ε, ἔ, τ, νῷ. βδυρροσγί (ῃε ογάεσς Εν. ἐξηπ.; Ὀυϊ ΨΒΟΜΡ 17, 
Ε δπὰ τῆς Βοβαϊσὶς ρῖνε εἐξηπ. Εν. 

1 Ὁ" οπιῖίβ εν. 

ΒΌΡΕΚΙΜ, ἔ, νῃ. ἀπά {δε ϑυγγίας βυρροσὶ οντω 
τιλιῖΠ8] α᾽08585) ἢ 9 ΒΟ ΟΡ 17, ἃ, ε, δ. τ ἂπά τπε Βομαίϊσὶς. 

Ψψει. 2. ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς κιτιλ.: μογ 1] 
ανι 7εαίομϑ οὐέν γομ ΜΝ αροάϊν 7εαίομδν 
(ω΄. ΖεςΒ. 1. 14, δπὰ ίος Θεοῦ ἐ λῳ οἵ. 
Αςῖβ χχίὶϊ. 3, Εοζῃ. χ. 2; [18 “")εαϊουβυ ᾿"᾿ 
οἵ 5ι. Ῥδὺυΐ ἰβ οὔ θεμδὶῦ οἵ ἀοά); μον 1 
ἐξῤῥομςεὰ γον ἰο ομε πισδαπά, ἰλαί 1] »εὲρ πὲ 
ῥγεϑεμέ γοι α5 ἃ ῥμγε υἱγρίπ ἰο ΟἈγίϑέ, 56.» 
δἱ Ηἰβ Οοπιίηρ. Τῇς ἄρυτε οὗἁ βγδεὶ 88 
ἃ Βτεῖάε ρτεβεηϊεά ἴο ᾿εβονδὴ 48 πε Βηγάς- 
Ἑτοοπὶ νγ88 ἐγεασυθπεῖν ὑϑεὰ Ὁγ πε Ο.Τ. 
τὰν ερβοι ([88. 1τν. 5, ᾿χὶϊ. 5, Ηοββᾶ ἰϊ. σρ); 
δηά, δοςσοτάϊηρ ἴο {πε ΒλΌΡ᾽5, Μοβεβ ννᾶβ 
{με Ὀτἀεβπιδη οὐ ραγσαηγτηρῆ. Ηδεεε 81. 
Ῥδὺϊ οοποεῖνεβ οὗ δίτηβεὶῖ 45 ἴῃε ρᾶγᾶ- 
ΠΥτΡἢ (οἷ, ]ομη 11]. 20) ψ πο ῥγεβεηῖβ ἴδ8 
ΟΒυγοῦ 888 ρυτε Βείάς (ς( εν. χχὶ. 2) 
τὸ Ογίβε, ἰἢς βεανεηὶν ϑρουβε, ἴΠς “ οπς 
Βυδδαπά " το ΨΠΟπὶ 88εὲ ἰβ Ὀουπὰ ἴο 
τεπιδίπ δι ἢι1. ϑ8όπις οττὶςβ Βανε ἔουπά 
ΠΒεῖα ἅπ εοῆο οἵ ΟἸγίβι᾽β νοσγὰβ δἱ Μαῖϊ. 
ἾΧ, 15, χχν. 1-12; Ὀαϊ πε 5ἰ Π}} τὶν ἄοαβ 
ποῖ εχιεπὰ δυγίπες ἴπδη (ἢ ς τη ρίογέπεῃε 
οὗ ἴδε βδπὶε ἱπιᾶψε ἀεπιαπάβ. ἁρμόζω 'π 
ἴδε αεέ. 18 τερυϊαγν υδεὰ οὗ {πε ἔδίπεσ οὗ 
ἴδε Ὀγίάε ; ἴπ δε ῥας5. οὗ ἴδε δεῖάς Βεῖ- 
βε (Ῥτγον. χίχ. 14); δηά ἰπ πε νηῖά. 
δεηεγα ν οὗ ἴῃς Ὀγιδερτοοση, Ὀμὰξ βοπηα- 
ἘΠππ|ε8 (48 μετα) οἵ οἴβεσβ. 

νεῖ. 3. φοβοῦμαι δὲ μή πως κιτιλ.: 
μὲ 1 ὕεαν ἰεδξέ ὃγ αην πιεαπς, ας “" ἐδε 
δεγῥεπὲ δερμὶϊοα" Ενυε ἐπ λὲς ογα μεθα 
(1π ἄεη. τ. τ τε βεγρεπὶ 18 Ἷδ]]εά 
φρονιμώτατος, Ὀυὶ 8:1. Ραυ] οπδηρεβ ἴδε 
ψογὰ τὸ ἱπάϊςαίε ἴπε ᾶβεηεββ οὔ {πε 
Βεγρεηι 5 νυν ἱϊβάοπῃ. Ατίβίοιϊε υ8ε8 πανουρ- 
γία ἱπ ἀΐτεςι οοπίγαδι ἰο φρόνησις; (7. 
Νίς. Εἰλ., νῖ., 12), γομν τεἱμᾶς τλομί ἃ δὲ 
εογγμῤίεα ὕγονι ἐπε εἰμι" ἰοὐέν απὰ ἐλε 

; δεῖζεσ οὔ. οντω (88 ἃ 

ῥενγέν (ο΄. οδαρ. νἱ. 6) ἐλαὲ ἐς ἐοτσαγὰ 
ΟἈγίδε, τὰ νουϊά ἌΡΡεᾶσ τῃμαὶ {πὸ δε εἶ 
οὗ {πε βυπαρορυαβ ννᾶβ ἴπαὶ {πε βεγρεηὶ 
Μίεγα!ν “ βεάυςεὰ ̓" Ενε μ 4 Μᾶδοι. 
χνίϊ!. 6-8, Δηὰ Ιτεη.., εοπέγα Ἡ αεν., ἷ., 307)» 
δηὰ ἰξ ἰ8 ργο δ ὈΪΥ ἰπ σεΐεγεποε ἴὸ 1815 
τμδῖ 58. Ῥδὺ] βυϊδβειζυϊεβ με βίσοηρετς μογὰ 
ἐξαπατάω (45 δε ἀοεβ δἱ σ Τίπι. ἰ". 14) ἴοσ 
τπε βἰγηρίε νεῖ ἀπατ. οὗ ἀδη. {ϊ. 13. 
Οδγεγίης οἡ ἴδε τηδίδρποσ οὗ νεῖ. 2, Βς 
ἔχρσθεββαβ δἰβ δηχίειν 1ἰεβὲ τῆς Οοτιπιπίδη 
ΟΒυτγοῖ, {πε λ Βτίάς οὐ ΟἸγῖβὲ, βῃουϊὰ δε 
βεδυςεὰ ὃν τς ἀδν]]} ἔτοτη ΠεῚ βίῃ ρθη 688 
οὗ αἤεοκίοη (οΥ τ Μδςος. 11. 37, 6ο, ἀπὰ 8εὲ 
οἡ νἱῖἱῖ. 2 ἔἕος ἁπλότης) πὰ δες ρυτίγ, απὰ 
80 Βῃουϊά Ὀε συν οὗἁ βρίγιταδὶ ἑογηῖοα- 
ἴοη. Ηε δβϑβϑυσηςβ {παὶ “τῆς δβεγρεηι᾽᾿ 
ἰδ ἴο ὃς ἰδεπεϊβεὰ [ἢ ϑαΐδη, ἴῃς ἱεπιρίεσ 
οὗ τηδηκίπα, 28 ῃς ἄοεβ δἷδο αἱ Εοπι. 
χνί. 20; ἴδε εδγίϊδδὲ ἱσᾶςς οὗ {818 ἰάεηιὶ- 
Βορίίοι, ννὩοἢ 848 ὈεςοπΊα 80 ζασγηϊ ]ασ, 15 
νι βά. 11. 24, ο΄. εν. χίϊ. 9, χχ. 2. Ηε πον 
εἰνεβ ἴπε τεάβοῃ οἵ Πίβ δηχίεϊυ, ἰδὲ [ΠΕ Ὺ 
8που!ά [411] ἀινᾶν ; υἱκ., {πε νετε βδον- 
ἱπρ τπεπηβεῖνεβ ἴοο νυν] πρ' το Ἰἰβίεπ ἴὸ 
δάαπβε ἀρ ΟΝ ἌΣ ἥ- 

εσ. 4. εἰ μὲν ος κιτιλ.: 
ν Ὁ με ἢ ψύν" (ὁ ἐρχόμενος "παν 
ΒΝ ἴο βοπῖε οπ6 ςοπβρίςυουβ ορροηεηΐ, 
αἋ [ἰ ψου]ὰ ποῖ θὲ βαΐε ἴο ῥγεββ ἴΠ|5, οἵσΣ 

ἴο Ἰᾶγ βίσεββ ου ἴδε νετῦ 28 ἱπάϊςατίπρ οπα 
ΨῈ8Ο οονηες νἱπουῖϊ δυϊποτίβεὰ ρεσδίοη, 85 
δἱ Ἰοῃη χ. 8; ἴἴ 18 ὑσορδθὶυ ἃ αυΐϊζε ἰπ- 
ἀεβηίεε ρῆγαβα, "" ᾿ξ ΠΥ οὔς Τφοπλς8 δπὰ 
Ῥτθδοθεβ,᾽" εἰς.) ῤγεαολείᾳ αποίκεν ἐσμς 
τσ τοέ ἀἱά μοὶ ῥγεασῖὰ (μοὶ “" ἃποῖμπεγ 
ΟἸὨγίβι," “4 πενν Μεββίδῃ," ἴοσ οὗ 818 
πε ἔαϊ8ε τεδομεῖβ δ Οοσίπι σνεσς πο 



1--(΄. 

" ἁπλότητος ' τῆς εἰς τὸν 3 Χριστόν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8 ΙΟΙ 

4. εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος " Ἀεβ. νἹῖ!. 

ἄλλον “ ᾿Ιησοῦν ὃ " κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον 9 Αςίε ἰχ. 
λαμβάνετε ὃ οὐκ ἔλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ὁ ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, Ὁ ' 

5. Λογίζομαι γὰρ ὁ μηδὲν " ὑστερηκέναι 7 τῶν 423; τῦοτ. καλῶς ἠνείχεσθε.δ 

«ὑπὲρ λίαν ἀποστόλων. 6. εἰ δὲ 8 

ΤΙ ΜΒ6 17, Ρὶ ἀπά {πε Ηδζοίεαη (ἢ δβίεγβι) χίνε απὸ τῆς απ' 

και ὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ Σῆ τ 

20, Χὶχ. 13. 
ἐγ 8; 

Ἐοπι. ἐἰΐ. 

οδδρ. 

ᾳ ΟΒδρ. χὶϊ. 
1ι Οὐἶγ. τ Αςῖβ ἷν. 1:3; σὕ Οος. ἰν. τό, 23. 

λοτητος και τῆς 
αὐυνότητος, ὙΠΙΟΝ 18 δάοριεὰ ὃν ἿΝ.Η. δπά τε ἘΝ. ; ΟΌΟΚΙΕΜΡ, ἔ, νε. δπᾶ τδε 
Ῥεβδὶτο αν ΟἿΪΥ ἀπὸ τῆς απ' οὔ Βα τες. ἰεχῖ. 

3 ΒΌΕΚΙ;Ρ βυρροτῖ εἰς τον Χρ. ; ΟΜ οπιῖξ τον. 

36, ἢ, β. νᾷ. εἶνε Χριστον ἴος Ἰησουν. 4 6, καὶ ἀἀά λαμβανεται Δῆετ ἐναγγ. ετ. 

δ᾽ ΒΠ" 17 ἢᾶνε ἀνεχεσθε; ὃυϊ ΜΝ ΌΓΕΘΟΚΙΜΡ Βᾶνε ἀνειχεσθε; ἴδε τες. ηνειχεσθε 
͵5 ουπὰ ἴῃ συγδῖνεβ ΟΠΪγ. 

5 Β [28 δε ἴοτ γαρ, ΡΓΟΌΔΡΪΥ ἰπ πιίδίακεη σεέεσεηςα ἰο μὲν οὗ νεῖ. 4. 

1 Ἔ, ἁ, ε, τ, εἰς., αἀὰ εν υμιν αἔει νστερ. 

8 Ὁ", ἀ, ες, ἔ, αὶ εἶνε εἰ και. 

αι δυΐ ““Δηοίδεσ [6δ808,᾿" ὑ.4., ἃ ἀἱ- 
Ἔσεηΐ τεργεβεπίδιίίοη οὐ (πε δἰ βίογιοδὶ 
Ῥείβοη, 1εβὺ8 οἵ Ναζαζγεῖῃ, ἴτοτὶ ἴπδὶ 
ΒΟ 51. ῬδῈ] ρυὶϊ ἕογννατὰ ψἤεη αἱ 
Οοτίπιῃ ; βες τεῆ.), ογ ἐγ γε γερεῖυε ἃ 
ἀἰδενεπε δῤέγίἐ τὐλιολ γε αἰά ποί γεοεῖνε, 
5.., ἃ ϑρίπι ἀϊδετεπε ἴτοα Ηἰπι βοτὰ 
γου τεςεῖνεά δὲ γουγ Ὀαριΐδπιὶ (λαμβάνειν 
ἰ8 ἴδε τερυΐας νεῖ ἢ πνεῦμα; οὐ 
7οΒῃ χχ. 22, Αςῖβ νἱῖϊ. 15, χ.. 47, χίχ. 2, 
Εοπι. νἱϊδ, 15,1 Οοσ. 11. 12, 6]. ἰ1].. 2; 
1ξ ἐχρσεββεβ [πε σο-ορεσζδιίίοη οὗ με ν"]}]} 
ἷπ ἃ ἄερτες ψ δὶς εσθαι, {πε νετῦ 
υδεά 'π ἴῃε πεχὶ οἴδυιβε οὗ “ δοοεριίηρ " 
ἴῃς αοβρεῖ, ἄοεβ ποῖ; βεε Αςῖβ νἱϊ. 38, 
ΧΥΪ 11, 1 ΤΏΕ6Β8. ἱ. 6, εἴς.), ογ α ἀἐδενεπέ 
ΘοΞῤεῖ τολίοκ γε ἀἰά ποέ αξεεῤὲ, 5... Ψ(ὮΘΠ 
τις αοβρεῖ ννὰβ ἤσβε ὑσουρῆὶ ἴο γοὺῦ ὉΥῪ 
τα, γε ὅδαν τοΐέϊμ κὐπι βηεῖὶγ ] καλῶς ἴ8 
ἸΣΟΠΙΟΔΙ, 45 δ Μαζῖκ νἱϊ. Ὁ -Ξ- ῥγαεξείατγε. 
ΤΙδ ἔδοϊϊε δοσερίαπος οὗ πονεῖν ἰβ ἴδε 
φαυβε οὗ Π΄5 δηχίεϊυ; οὔ : Ὅος. 1]. σσ, 
Θ δ]. 1. 6-3. ϑυςἢ ἱπβιδθι εν ἰβ αἰ τναγβ ἃ 
ἀληρες ἴπ {πε οδβε οἵ πεν ]γ-ουπάεὰ 
ΟΒυτοδεβ. 

Ὗν. 5-:.56. ΗΕ ΙΒ8 ΝΟΤ ΙἹΝΡΕΚΙΟΚ ΤῸ 
Ἠ18 ΑΡΝΕΚΒΑΚΙΕΒ ΑἸΤΉΟΌΘΗ (α) ΗΒ 18 
ΝΟΥ Α ΤΕΑΙΝῈΡ ΟΚΑΤΟΒ (νεῖ. 6), ΑΝῸ 
ΑὙΤΗΟΌΘΗ (δ) ΗΒ ὈΠῸῚ ΝΟΥ ΟΙΑΙΜ ΜΑΙ͂Ν- 
ΤΈΝΑΝΟΕ ΒΒΟΜ ΤῊΞ ΟἩΌΚΟΗ (νεῖ. 7). 
ΤῊΙΒ ΑΒ ΝΟΤ ΤΗΚΟΘΗ ΨΑΝΥ ΟΕ ΑΕ- 
ῬΈΟΤΙΟΝ ΡΟΒ ΤΗΕΜ, ΒΌΥΤ ΤΗΑΤ ΤΗΕΒΕ 
ΜΙΟΘΗΤ ΒΕ ΝῸ ΒΟΟΜ ΤῸΝ πὰ πρ δὰ 
5. λογίζ. κιτιλ.: γον 1 γεεΐοη 
ἐλαὶ 1 ἐρησον Ἀμὴν τ λίκα ἐλέξε τεῤεν- 
ἥπε Αῤοξέϊες ; γου τεςεῖνε ἐλενι αἰαὶ ; 
ΨΥ ποῖ »ο Ης ἴδδη ῥγοσεςάβ ἴο τε- 
ἔυϊε τ1πε ἔννο σεδβοῃβ ᾿ς τνεσε δβδίρτιεὰ 
ἴον ἴῃς ἀϊβρατασεπιεπὶ οὗ Πίβ δροβίοϊὶς 

9 δ Ἐ, ἀ, ε, καὶ εἶνε ιδ. εἰμι. 

δυϊποτίτν, υὲΣ., (α) πες μαὰ ποης οἵ {δε 
ἃτὶβ οὗ ἃ ἱγαϊπεὰ στῃειογὶςίδη, (8) πε μδά 
ποῖ οἰαἰπηεὰ σηδϊηίδπδηος ἔτοσῃ ἴῃς ΟΒυγοἢ 
οὗ Οοτίπιμ, ννῃῖςἢ με Παὰ ἃ τίρβι ἴο 
ἀο, ἢ οὗ ρεπυΐπα “ ἀροβίοϊϊς ᾿᾿ σδηΐϊ. οἱ 
ὑπερλίαν ἀπόστολοι, “τπεβεὲ βυρετῆης 
ΑΡοβι]εβ᾽" ἰδ ἴῆυ8, 45 δἱ χίΐ. αἱ, δῃ ἱγσοηΐοϑὶ 
ἀεβογριίοη οὗ ἴῃ ψευδαπόστολοι (νεῖ. 
13) δραϊηβὶ ψῃοπὶ δε ἰβ ςοπίεπάϊηρ,. 
Τῆς ΑΟΝ. ἀπά ἘΌΝ. τεπάες “τς νεσὺ 
οἰίεῖεδι ΑΡροβιίββ," ἐ.4., ἴδε οτίρίπαὶ 
Τνεῖνε, 80 τεοεϊνεὰ {πεῖς σΟπηπ βίο 
ἀϊγτεο εν ἰοῦ ΟἾγίβε, δἂπά εἊβρεοῖδ!ν 
Ῥεῖεσ, }πιεβ δηὰ ]οῃη ; δυΐϊ ἴο ἱπίγοάυςε 
ΔΩΥ ταεπίίοη οὗ ἐλερε πεῖὲ ψουϊὰ ὃς 
ἱττείεναπε, δηὰ τνου]Ἱά ἱπίεγγυρὶ ἐπε ἀγρὺ- 
ταθηΐϊ (πεν τσεγε ἰδιῶται ἐν λόγῳ), ποῖ το 
βρεᾶλῖΐς οὗ {με ἕδος ται ὑπερλίαν 8εεπιὶβ 
νγᾶγ8 ἰπ ατεεκ ᾿ἰτεταῖυσε τὸ Ὀς υδεὰ ἴῃ 

ἂῃ ἰσοηΐς 8] βεῆβε. 
ψεις. 6. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ 

κιτιλ.: ὀμέευεη {1 δὲ γμάε ἐπ «“ῤεεοῖ (βες 
ου χ. το; ἰδιώτης ἰΒ 4 “ Ἰαγτηδη,᾽ Ὑν8Ο ἰ8 
στ ῆουϊ ῥγοξεββίοηδὶ ἰγαϊπιπρ), γε ἂν 1 
ποὲ ἐπ ἀποισίκαρε, 5.., οὗ ἀϊνίπε εὐπεὶ 
866 ου υνἱῖ!. 7 ἐογ' λόγος ἀηὰ γνῶσι) ; ὄκνέ 
ς ἀρήρῤινες ἢ τοε μανὲ “Ὰ ἐξ, 5... τὴν 
γνῶσιν, »παηπεεπέ (τεαάϊηρ φανερώ ἣ 
εἴ. ΟοἱἹ. ἱν. 4) οὐἰδιδον αἰΐ »ιεπ δ τ (οι. 
νὴ. γ, Ηςδ. χὶϊ!. 4, οὐ “ ἰπ δ]] οἰγουτη- 
βίδποαβ," 88 δἱ Ρἢ]]. ἱν. 12) ἐο γομ-τσαγά. 
Ης οἷαῖπι8 ἐμαὶ μς ὈοΙ᾿ πον ἴδε ἰσυϊῃ, 
πὰ Π45 ργεβεηϊεά ἰΐ ἴο ἵμετὶ ΟΡεΩΪΥ πὰ 
Ῥἰ αἰηῖν (οἷ. ἐπδρ. ἰϊ. χ7, ἵν. 2). 

γεν. 7. ἣ ἐβαμτῶν ἐποίησα κ-.τιλ.: 
οΥ ἀἰά 1 οονενιὶέ ἃ οἷκ (ποῖς (ἢς ἱγοηγ) ἐπ 
αδαξῖπρ "᾿γϑεῖ (οὐ. ῬΆΪ. ἵν. 12), ἐλκαέ 
γ)ε νρᾷλὲ δὲ ἐχαϊίεά, :.., ἴθ βρίγιταδὶ 
Ῥείνι!!ερεβ ( τ Οος. ἰχ. 11), δέεαμδς 1 
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ὉΚΕΙΣ ἔτ αν τῇ γνύσει- ἀλλ᾽ ἐν " παντὶ '" φανερωθέντες ' ἐν 3 πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 7. 

υ ΠΑΝ ἢ 8 ἁμαρτίαν ἐποίησα, ἐμαυτὸν “ ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι 
21; 2 
ΤΏςδα. ἰ1}. 

,, “δωρεὰν τὸ τοῦ " Θεοῦ " εὐαγγελίον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 8. ἄλλας 
8 ἐκκλησίας “ ἐσύλησα, λαβὼν “ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν - 

νυ Βα. ἵ αν 

ΤΆ. 

ἶν. 17. 

νἱ, 23:1 
Οος. ἴς. 

ἀν. 1δὴ α καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ " ὑστερηθεὶς, οὐ " κατενάρκησα οὐδενός ὅ - 

4,9: τΡεῖ. 9. τὸ γὰρ "ὑστέρημά μου " προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες 

ἀπὸ Μακεδονίας " καὶ " ἐν " παντὶ “ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ 
1ο. ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ, ὅτι ἡ ὅ καύχησις αὕτη 

οὐ σφραγίσεται Ἷ εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς " κλίμασι τῆς ᾿Αχαΐας. 11. διατί; 

οαῖγετ, ὅτιϑ οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ “Θεὸς 'οἶδεν- 12. ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, 
Μάκος, δ. τγα "ἐκκόψω τὴν " ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμὴν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται᾽ 

Υ Ἐεβ. νεσ. 
Ζ ΟΒαΡ. χὶϊ. τ4 οὐἱγ. ε 

ἁ ἕο. ἱ. τ2. ε οι". χν. 23; 6]. ἱ. 21. 
ἃ ἘεΒ. ἰχ. τΔ; { 

Ε Ὅδαρ. χίΐ. 2, 3. 
ἱ. Οος. χνὶ. 17. Ὁ ΚεΗ͂. ἱν. 8. ς ἤετε οοἱγ. 

Ε Άοπι. χί. 22. Β Βοδ. ν. τςὲ- 

1 ΜΟΏΓΞΕΚΓΙΡ, τὰς ϑγτίας ἀπά Βομαίγίς βυρροτὶ φανερωθεντες ; Ὁ", ἃ, 6, ἴ ρῖνε 
φανερωθεις ; δεϊϊες φανερωσαντες 1} ἐδ ΒΟ 17, Ε΄. 

30, ἢ, 5, τοὺ νρ. δῃὰ Ῥεβῃϊιο οπλξ ἐν πασιν. 

3 α, ἢ, 5,᾿τ, νᾳ. εἶνε ἡ μη αμ. 4 ῬΕΘΨΡ Βᾶνε εαντον ἴοσ ἐμαντον. 

5 ΏΕΘΚΙ, βυρροτὶ ονδενος ; Ὀεῖϊϊες ονθενος ψἱ ΔΝ ΒΜΡ 17, 37. 

ΦἸΝΟΌΕΟΘΙ, καὶ βυρροτῖ υμιν ἐμαντον ; Ὀεϊΐες ἐμαυτὸν υμιν Ψἱ ἐδ ΒΜΡ 17, ἀ, ε, 
ἔ, νᾷ.; Κὶ οπι. υμιν. 

1 σφραγισεται ἰδ ἃ βοτίδε᾽Β ὈΪαπάετ (βυρροτγίεὰ Ὀγ ἃ ἔδνν ουγείνεβ οπΪγ) ἕος φραγη- 
σεται. 

8 Β οπι. οτι αδὔει διατι. 

γεαεμεά ἐο γοι (δε Οοεῤεῖ οΓ Οοά γον 
πονεδεν 

ες. 8. ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα 
κιτιλ.: 1 γοδδῥεά οὐκεν Ολμγεῖές, ει.» 
ῬΒΠΙΡΡὶ (ΡΒ1]. ἵν. 15. Ηε ἐχργεββεβ δἰπ)- 
86} Ὠγρεγθο  ς δ! ἴο Ὀτγίπρ ουἱ ΠἰΒ τηδᾶπ- 
ἰηρ; συλᾷν ἰ8Β 4 νΕΓῪ βίγοπρ ννογὰ, 8εα 
Αςἴβ χίχ. 37, Εοχῃ. ἰϊ. 22), ἑακένηιρ' τυαρες 
9Γ ἐκόνι (ὀψώνιον ῥτίπγαυ πλεᾶπ8 ἴδε 
γδϊίοπβ βυρρὶἰεὰ το ἃ βοϊάϊες, απὰ ἵβεηςς 
Πἰβ ῥαν ; 8εὲ τγεῆ!.), ἐλαέ 1 νιὲρῪξ πιϊμέσέεν 
μπίο γοι. διακονία 15 ποὶ υδεὰ Ποτε ἰπ 
ΒΡ6ςΙ4] τεΐεγεπος ἴο τῆς οοἰϊεοτϊίοη ἔογ ἴδε 
]υάκαῃ ΟἸγίβείδπβ, 48 ἴὲ ννᾶβ δἷ νὴ. 4, 
ἶχ. χα, 13, θυῖ ἰπ [18 τηοβὲ ρεπεσαὶ β6ῆ86 ; 
οζ΄. 2 Τίηι. ἱν. τα, Ηςδ. 1. τ4.--καὶ παρὼν 
κιτιλ.: απ τυλοη 1 τοας ῥγέδεπέ τοίἐὰ γοπ, 
δ. 6., ἀυτίπρ Πὶ8 ἤγϑὲ νἱβὶ: ἴο Οοσίητἢ (8ες 
Αςἰβ χυῖϊ!. χα 8..), ἀπά τυας ἐπ τυαπέ (4 ςοη- 
ἀϊιίοπ νυν ἰοἢ ἢ γεοδ]}5 ἀρ αίη, Ρἢ]]. ἵν. 12), 
1 τοας ποέ α διγάεη ὁπ αην πιαβ. νάρκη 
16 ἴδε ἰοτρεάο- ἤβϑῃ, ψῃιοἢ Ῥδγδίγβεβ [8 
νἱοεἶπιβ Ὁγ σοπίδοϊ, ἀπά ἴπὲπ Ῥσευβ ὕροῃ 
ἐδ επι; 80 καταναρκᾷν 5 βρη: 68 “ἴΟ Ορῥγεββ 
Ἡοάνν ". ὙΠε οοπιρουπὰ νετῦ 15 ποῖ 
ἔουπά εἰδεννμεῖε ἴῃ ατεεκ Πππεγαῖυτε (ΜῈ 
πᾶνε ναρκᾷν ἰπ ἀεη. χχχίϊ. 25, [οὗ χχχιϊ!. 
10) ; ]εγοτης βᾶγβ (ΕΡ. Ἴχχί. αὐ Αἱραςία»ιΟ 
παῖ τ᾿ 18. 4 ΟἹ] απίβην, κε ἡμέρα ἰπ τ 
Οος. ἰν. 3. 

νει. 9. τὸ ὑστέ κιτιλ.: 
,)ν ἐλκε ΚΟ ιμολφόλνρν ν δανις 2 νονι 
Μαεεάοπέα (νετγ ᾿ἰκεὶγ 5115 δηὰ Τισιοιην; 
8εε Αςῖβ χυἱ!!. 5, ΡΏ]]. ἱν. 15), σπνῤῥ[ίεά ἐκε 
»ιξαξηγε Οὗ μιν τοαπί; απὰ ἐπ ευενγγίκέηρ 1 
κεῤὲ νιγεεὶ  (μοῖε με δοείβιβ 8 ἤκοῤβδ 
το ἴῃς ἀεῆηῖϊε ρεσίοά οὔ δἰ8 τεβίάεηςε ἰἢ 
ΟοτίπΒ) ον δεὶπρ' διγάδησονιε μπίο γοι 
ψ χίϊ, τ6, 1 ΤΉςΒδ. 1. 6), αμαὶ 50 τοι 1 

ἐεῤ νιν ϑεϊ. 
δες. το. ἔστιν ἀλήθ. Χρ. κ.τ.λ, : ας 

ἐλε Τυμίλ ὁ. Ολγίσέ (να Βᾶνε ἡ ἀλήθ. τ΄ 
Θεοῦ, Εοχη. ἱ. 25, ἰἰϊϊ. 7, χν. 8; φ. 7Ζοδπ 
χῖν. 6, ΕΡΏ. ἵν. 21) ἐς ἐπ ν"ὸ (ἴογ ἴῃς ἔοστω 
οὗ ἴπε δϑβενεγδίίοη 86εε οἱ ἱ. 18 ; ἔσοιι. ἰχ. 
1 ἰβ ποῖ ἃ ἔπιε Ρᾶγ4116] τὸ ἴῃς φοπβίσ. Βοσα), 
ἐλὶς ρίογγίμρ', 56., ἴλ τὴν ἱπδερεπάεηςε, 
ὁλαὶ! ποὲ δὲ εἰοῤῥεά, ας αν ας χ απι ἐοη:- 
εεγπεά, ἵπ ἐμέ γερίοης οὗ Αελαία (5δεε οπ 
'. 1); οἷ. νὶϊ. 14. Τῆς ἴπις τελάϊηρ ἰ8 
φραγήσεται ; φράσσειν ἰ5. ““ἴο ἔεπος,᾽ 
δυϊ 'ἰπ ΝΤ. (Εοπι. {|. το, Ηςεδ. χὶ. 33; 
ε΄. αἰδο Ῥδη. νὶ. 22) 8 υϑεὰ ἢ στόμα 
ἵπ τῆς βεῆβε οὗ “το βίορ "᾿ ἴδε πηουϊῃ. 

Ψνες. τι. διατί; ὅτι οὐκ ἀγ. κιτιλ.: 
τολπεγείογε ὃ δεραμδε] ἰουέ γοι ποὲ ὁ αοά 
ἀποισείᾳ, ἐ.6., ἰπαῖ 1 ἀο Ἰονε γου. 
γε. 12. ὃ δὲ ποιῶ κιτιλ.;: ὀνέ ολαὶ 1 

ἄο, ἐμαὲ 1 οἱ! ἀο ἱλαΐ, ΌΥ τεξαβὶπρ ἴο 
ἀςοερὶ πιαϊπίεπαπος σταῖβ δὶ γοὺσ μδηάδ, 
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εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς. 
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13. οἱ; γὰρ ' τοιοῦτοι " ψευδαπόστολοι, ἱ ΚεΒβ. ἰϊ. 6. 

1023 

ΚΉετσε οοΐγ. 

ἐργάται ἢ" δόλιοι, 'μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ - 14. τορος δ 
καὶ οὐ θαυμαστόν 3: αὐτὸς γὰρ ὁ “ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ὃ ιν ἅι; 4 

ἄγγελον φωτός - 15. οὐ μέγα οὖν“ εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετα- 
δες. ἰχ. 

22. 
τῷ Ἐεβ. ἰἱ, 

σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται ὅ κατὰ τὰ τι. 

ΤῸ δδ85 ον γαρ ἴοτ οι γαρ πὰ οπιῖίδ εἰς Ὀείοτε ἀποστ. 

3 ὈΡΟΕΚΙΜ ΄βυρροτὶ θαυμαστον ; δεϊίες θαυμα (Εεν. χνὶϊ. 6 οηἿγ) ΠΣ Ὁ ΒΌΡΑΡΕ 
17. 

3 Ὁ", ἀ, ε, πῇ ξῖνε ὡς ἀγγελος ἴοτ εἰς αγγ-. 

4 Ὁ", ἀ, ε, πὶ δηά τῆς Ῥεβῃϊεῖο οπιῖὶ ουν. 

1 νιαν ἐμέ οὔ ἐδε οσεασίοπ (τὴν ἀφορμ., 
1δε ἀεβπῖϊε ορροσίυπιν ἔογ δίίδοκ νι ἢ 
ΤΥ ΟΡροπεπῖβ ἀεβίγε) ἥγομι ἰΐοδε τοῖο 
ἀεΞῖγε οοεασίοη ἰλαΐ ἐπ ἐκὸ πιαϊέον οὗ ἐπεὶν 
δοαεί, 5ε., [αι 45 οὗ Αροβίοϊϊς ταπῖ ες 
τηρὶ πίδηδησε νν88 πεῖς σίρ μια] ἄμε, ἐλέν 
"αν δὲ ζομπά εὐεη ας τος, 1.ε., τ(ᾺεΥ ἀεβίγα 
18 1 δῃηά {πεν πᾶν ὍΣ Οὔ Ε4}8] ἴΕΓΠῚΒ 80 
[2 ἃ8 ἴῃς τδίσηρ οὗ τποπεῦ ἰ8 οοποεζηςά. 
τ ἰβ Ὀεξῖεσ ἴο τεραγὰ ἴῃς βεοοπά ἵνα, ποῖ 
88 ἰπ ἀρροβίτίοῃ ἢ {πε ἤτβὲ, Ῥὰϊ 48 
ἀερεπάεπι οη θελ. ἀφορμ. δηὰ 45 ἜἘχρσγεβ9- 
ἱπρ τῇς ἀεβίγε οἵ 81. Ῥδυ}8 οῤῥοπεηίς, 
ποῖ Πίβ ονῃ. Τῇε βἰζυδιϊοη 586 Ὲπὶ8 ἴὸ 
δᾶνα Ὀδδη 88 [0]]1ονν5 : 81. Ρδὰ! πεϊὰ τπδὶ 
18εὲ “Ιαδουζεῖ ἰ8β Ὑνοσίδυ οὐ 818. δἶγ "" 
(μυκε χ. 7, 1 Τίσι. ν. 18), ἀπά ἴη σ Οοσ. 
ἾΧ. 11-13 Ὧς ρίνεβ ἃ οἷἶεαγ ὄἼχροβίτοη οὗ 
τῆς ῥχϊποὶρὶς 88 ἀρρῆςε ἰὸ ργεδοπεῖβ οὗ 
18ε ἀοβρεὶ. Οη ἴδεβε ρτουπᾶβ πε πηογε 
ἴδὰπ οπςς (ΡΒ). ἵν. 15, 16) δεοςεριεὰ 
ΤΆΟΠΕΥ ἴοῦλ ἴδε βεπεοὺβ Οδυτοῦ οὗ 
ΡΗΙΠΡρὶ. Βυῖ τς νὰ8 ποῖ 8 υβι8] ρσδο- 
τἰςε. Ηε τεπιπᾶβ ἴμε Ὑμεββαϊοηίδηβ (1 
ΤΒεΒββ. ἰϊ. 9) τὶ πο π νἱ τπαπὶ με πδὰ 
ψοτκεᾶ ἔογ μῖ5 {ἱνίηρ. 80 ἴοο πε ἀϊὰ δὲ 
Οοσίπιῃ (Αςῖβ χνὶϊὶ. 2), Δὴγ Βεῖρ δε ἴμεπ 
δοοερίεὰ οσοτηίηρ ἴτοπὶ Μδοδάοπὶδ (ςπδρ. 
χὶ. 9); πὰ πε ἀϊά {πε βαπὶὲ δὲ Ερμεβυβ 
(Αςῖβ χχ. 34). Νονν Ὠϊ8 Οοσὶπιῃίδη ορρο- 
πεηΐβ ἽΕΙΕ ΝΕΓῪ ΓΟΔαῪ ἴο ἴϑῖκε ΠΠΟΠΟΥ ἴοσ 
ἰδεῖς τεδοπίαρ (τ Οος. ἰχ. 12); ἱπάεεά πεν 
Ῥεϊεὰ τπεπιβεῖνεβ οἡ ἀοίῃρ' 80, 85 ἰΐ ννὰβ 
{δε ῥγίνιερε οὗ “ ἀροϑιίῖεβ ᾿.. ΤῊϊβ ἀεῖεσ- 
πιϊπεά 85ι:. Ῥδὺϊ ἐμαὶ ἰἴ βῃουϊὰ πενεσ ὃς 
ἴγον βαϊὰ οὗ Ὠϊπὶ ὑπαὶ ἢῈ ννὰβ ἃ δίγεϊηρ 
τεδοποῖ, ἀπά 80 6 ννᾶ8 ἌἼβρεοίδὶ ν οαγεξαΐ 
ἂἱ (οτίπιῃ (1 Οοσ. ἰχ. :5-10) ἰὸ ἀνοις ἐνεη 
{πε ἃ πος οὗὨ ρτδβρίπ ΕΣ ΠΊΟΠΟΥ 
(σ΄. ΠΉδΝὶ χὶν. 23). ὅ1Ὲμ Ἑρπουγαδῖς ἰη- 
ἀερεπάεπος, ποννενοσ, ογεδίεὰ 4 αἰ που 
ἰῃ ἔνο ἀϊγεςϊίοπβ. Οηἡ ἴῃς οπα δαπά, τὰ 
ξᾶνε δὶβϑ ὀρροῃεπίβϑ ἃ παπάϊε ἔογ βαγίπρ 
ἴπαι πε νγᾶβ ποῖ τϑϑ]ν οὗ Αροβιίοϊς γδηκ, 
ἱπαβτηυοῇ 85 δε ἀαιεὰ ποῖ οἰδίπι Αροϑβίοϊ!ς 
Ῥγνηεσε; δπάᾶ, ου {πε οἴδεῖ παπά, ἰξ πυτγὶ 
ἴδε ἐεεϊη 55 οὗ μίβ Οοσίπιβίδη ἐτιεπάβ {παι 

δ. Ὁ", ἀ, ε, πὶ Βᾶνε ἐστιν ἔοτ εσται. 

8ε 5πουϊά τεΐαβε πιαϊπίεσπαπος δὲ {πεῖς 
Βαπάβ. Ηἰβ τερὶν ἰβ8 σοπιδίπεὰ ἰπ νν. 
7-12 οἵ τῃϊ8 ομαρίεσ. Απά {δε ροΐπι οὗ 
νΕσ. 12 8 {παὶ Πἰδβ δοϊίοη 18 πεοαββᾶγυ, ἴοσ 
1 Βε ψψεγε ἴο τδῖςα ΤΏΟΠΕΥ 85 ἢὶβ ορροῃθῃῖβ 
ἀϊά, ᾿ξ ννουά βρεεά!ν θὲ πιδάε ἃ τηδιϊεσ 
οὗ οανῖϊ, ἀπὰ νψουἹά ἰεπὰ τὸ ὑγίηρ Πίῖστι 
ἄονπ ἰο {πεῖν ἰενεὶ (δες 4180 χίϊ. ῈΣ 
ες. 13. οἱ τοιοῦτοι κιτιλ.: .0Υ 

“μοΐ πιέπ (1818 ἐχρ᾽δίηβ ἴῃς βγουπά οὗ εἰβ 
ἀειϊετγπλίπαϊίου ἷἱπ νεσ. 12 ποῖ ἴο μεῖνε 
οΡρογίυηι τ ἴοσ ςαν]}) αγε γαίξε ἀῤοΞέϊες 
(τ. εν. ᾿1. 2. ΤΗϊβ βρεεάν δρρεᾶγαῃος 
οὗ ἔδ|ϑε ἰεδοβεῖβ ννὰβ οὴς οὗ ἴδε πιοβῖ 
τεπΊδγκαῦϊς ἐδαΐυγεβ οἵ [πε Αροβίοϊϊς δρε; 
ο΄. Οα]. 11. 4, ῬΒΙ). 1. 15, ἡϊ, τ8, Τῖι. 
᾿, 1ο, 2 Ρεῖ. 11. ΟΣ, ὦ ]οδη ἵν. 1ἡ, ὁγαΐν 
τοογὰεγς (οΓ. ῬΉΪ]. 11. 2), δατκἱοπέμρ ἐλενι- 
φεἰυες ἑμπίο Αῤοσέϊες οΥΓ Ολγὶσξ, ἰ.ε., Ἰαγίηα 
δρεοΐδὶ οἱαίτι ἴο τμδὲ ρτεᾶαι τες (οὐ, οδαρ. 
χ. 7). μετασχηματίζειν τι ἰδ ἴο σπδηρε 
1πὲ ουϊννατά Δ) ος (σχῆμα) οὗ 4 
ταῖπ κα, ἴῃς ταϊπρ' τἰ86}} πὶ εββεηςε (μορφή) 
τεσηδιπίηρ ὑποῆαηρεά (βεε τεβ'). 

γεσ. 14. καὶ οὐ θαῦμα κ-ιτιλ.: απὰ πο 
"»παγυεὶ ; ζογ ἐὐεη ϑαίαπ ζατλϊοπείκ κὲνι- 
53εἰ ἑπίο απ ἀπρεὶ ὁ ἰὲράϊ. Τιρδι ἰδ τΒς 
δυτηροὶ οὗ αοὰ (1 ἴοπη ἱ. 5, σ Τίπι. νὶ. 
16) ἀπὰ Ηἰ5 πιεββεῆρεγβ (Μδῖι. χχν ϊ. 3, 
Αοἴϑβ χἰὶϊ. 7), 88 ἄδυκῃεββ ἰβ ἔπε βυτῃθοὶ οὗ 
ϑαΐδη ([υκο χχὶϊ. 53, ΕρΡῇ. νὶ. 12, Οοἱ. ἱ. 
13). Τῆς τισμός οἵ ϑαίδλη Πᾶ5 
ἦ.8ε Ῥεΐοτε θδδῃ 'π ἰπε Αροβεῖε᾽β τηυϊπὰ 
(νες. 3), δπά ᾿εὐτνται δυο ρᾶδβαᾶρες 88 
εη. 11. 1, ]οῦ ἱ. 6, τ Κίηρβ χχί!. 19-23 
δ ΠΟΙ ΘΠΕἾγ δοοουπὶ ἔοσ ἐπε ἱπιᾶρε. Βυῖ 
ἰξ 18 πῖοσε ργοῦδθὶς πὶ βοπιε Εδυδίπίςδὶ 
τεδάϊτίομ 1᾿ε5 θεμί πὰ τς ᾿νοτὰ υϑεὰ ὃγ 8ι. 
Ῥαιαϊ; οὐ. Αῤος. Μογϑὶς (ν. 17) τότε ὁ 
σατανᾶς τὸ ἐν εἴδει ἀγγέλον. Α 
τεέεσεηςε 88 Ῥεεπ πεῖς ἰουπὰ Ὀγ Εννδὶ 
ἴο Μδῖι. ἵν. :-τιῖ, Ὀυϊ νυν ῃ 16 ἴἰ ἰβ ποῖ ἱτὼ- 
Ῥτοῦδῦὶςε ἴπδὶ ἐπε Αροβεὶα μαά μεαγά δε 

᾿βίογυ οὗ ἔπε [νογά 8 Τεγηριδιίοπ, ἔθεσε ἰ8 
πο οἷἶεας ἴγᾶςε οὗ ἰὰ ἐπ πὶβ Ερίβεεβ. 

γες. 15. οὐ μέγα οὖν κιτιλ.: ἐέ ἐξ κο 
βτεαὶ ἐλίπρ ἐπεγέξοτε, ἐ λὲς νιῤηϊξέσνς αἰ50, 



᾿ ἔργα αὐτῶν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

16. Πάλιν λέγω, Μή τίς με δόξῃ " ἄφρονα εἶναι " εἰ 
δὲ μή} γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα μικρόν 3 τι κἀγὼ καυχή- 

ΧΙ. 

ςΒαρ, χὶ!. σωμαι.ὃ 17. ὃ λαλῶ, οὐ" λαλῶ κατὰ Κύριον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν “ἀφροσύνῃ, 

ἐν ταύτῃ τῇ " ὑποστάσει τῆς καυχήσεως ᾿ 18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται 
ο Βοβ. νεγ. ὃ κατὰ τὴν ὅ ̓ σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. 19. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε 
Ρ Ἐεῆ. ἴχ.4. τῶν ἀφρόνων, " φρόνιμοι ὄντες " 
η Βεῆ᾿ ἱ. 17. 

20. ἀνέχεσθε γὰρ, εἴ τις ὑμᾶς 
τ οτος. βτᾷ "καταδουλοῖ, εἴ τις " κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις " ἐπαίρεται, 

25, χὶΪ. τό 
ζξιον. δ. 2): τ Οος. ἷν. 10, χ. 1.5. 

1 Ὁ" δδβ μη ἴογ μηγε. 

8. ἀεὶ. ἱΐ. 4 οὔϊν. 1 Μαζί χἰϊ. 420; Οδί. ν. 15. υπεβ, χ. 5. 

3 καγω μικρον τι ἰδ ἴπε οτάετσ ἰῃ 411 τς δεβδὶ δυιπογίεεβ ; μικρὸν τι καγω ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ 
ἴεν ουτεῖνεβ ἀπά ἔπε Ἠδεοίεδη. 

2 ΒΕΚΙῸΡΕ εἶνε κανχησομαι;; καυχησωμαι,  ΒΑΜ. 

4 ΤὮε ογάεσ ον λαλω κατα Κυρ. 15 ἰουπὰ ἰπ ὨΕῚ,Μ, ἃ, ε, τ, νᾳ., [ες Βοβαίϊτίς δπὰ 
Ηακχοίεδη ; δεΐϊες ον κατα Κυρ. λαλω ἢ ὩΒΟΚΡΕ, ἔ, αὶ ἀπά τῆς Ῥεβῃϊεῖο. Εος 
κατα Κυριον ἔ, τ ξῖνε κατα Θεον. 

δ Ὅ6ΕΚ 17, 73 Εἶνε κατα σαρκα ; ἰπ8. τὴν ΞΒΌΞΕΚΙΜΡ. 

5 Τῆς Ατηηεπίδῃ νβ. δάβ δῆ ἀνεχ. γαρ, εἰ τις ἐξαπατῳ νμας. 

36.,) Δ8 ὙῈ}1 28 Πἰπιβεῖξ, μαςλέον ἐπεηισεῖυες 
ας τιληϊσίοεγς οὐ γἱρλίξομδηεςς (δες οὐ ἴἰϊ. 
9); ἴσλοξε ἐπ, ποιννΠβιδπάϊπρ ἐμεῖς ἀϊ8- 
ἔπιε (τ΄. Εοπι. νὶ. 2:1, ῬΏ]]. 11. 190), 5λαΐ 
4 αεεογαΐηρ ἰο ἐλεὶγ τοογὰς (βεε οὔ νεσ. 

10). 
ἷν 16:-33. ΗΒ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ νάβουββ 

ΑΝ ΤΕΙΑΙ,5.--ν ες. 16. πάλιν λέγω κ-τ᾿λ.: 
1 :αν αραΐηπ (ἴλε ἤτϑβι της μανίπρ Ὀεδη ἰπ 
νεῖ. 1, ἰδέ πο νιαπ ἐλέμὰ νιὸ γοοϊἐπλ, ἱ.ε., 
ΒΘΏΒ6ε88 Ἁἱἢ ἀπε ἀφροσύνη οἵ 58εῖ- 
Ρταῖβε ; ὁμέ ευθη ἐΓ γέ ἀο (ἴοι εἰ δὲ μή γε 
ο΄. Μαῖι. νὶ. τ, ἰχ. 17, [υκε χι. 9, χίν. 
32), γεί γερεῖυε νιὲ ας ἤοοϊἰπἢ (μετα 8 ἃ 
βοπιενν δῖ βίπ ]Αγ οἰ ἴρθε ἴῃ Μασκ νὶ. 56, 
Αςῖβν.Ι ἐπ 1 5, δ ἃ5 νγ6Ὲ}} 45 ἴδ Ὺ 
οὖ. νετ. 18), »παν ρίονγγν ἃ ἰἐέἐϊ 6 (μικρόν τι Κα ΌόμΝΝ 

ΨΝεῖσ. 17. δλαλῶ κιτιλ.: τ΄ουλαΐ] «ῥεακ, 
1 τῤεακ ποὲ αὐίέεν ἐπε 1 ονά, 1.ε., ( Ὠτῖϑι 
(δε τοῆι8ε8 ἴὸ οἷαὶπὶ Ὠϊνίπε ἱπβρίγαϊίομ 
τ Πἰ5 κεἰ Γεοτγίπα,: ς΄. τ Οογ. νἱϊ. 12, 
35), κε ας ἔπ οοϊἑεαπεςς, ἐπ ἐπὲς οοη- 
Μάεσποε οΥ ρίονγίηρ (δεαὲ οπυ ἷχ. 4 ἴογ 
ὑπόστασι4). 

ψει. 18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κιτιλ.: 
δϑεὶπρ ἐκαί "»παμν, 5ε., οὗ ἴῃς Οοτγίπεηΐδη 
7υάδιβεσβ αραϊπβϑὲ ψβοπι [Π18 ψνῃο]Ὲ Ροΐ- 
δσηῖς ἰδ ἀϊτεςιεὰ (οὐ, 11. 17, “Βεῖε {πον ἃτα 
4180 αἰϊυδεὰ ἴο 48 οἱ πολλοὶ), σίογν αὔίεν 
ἐλε εσὰ, ἰ.ε., ἴὰ εχΐεγηδὶ οἰτουπηβίδηοθδ 
ΜΈΙΟΠ ἅτε γεδ ΠΥ πο ἢξ βυδ]εςὶ ἴοσ αίογυ- 
ἰπβ (δεε, ου ἐν προσώπῳ, ςΠΔΡ. ν. 12 ἀπὰ 
το ῦ..), 1 ἐ00 τοῦ]! ρίονγ, 5ς., αδετ ἴῃς βεβὲ; 
ἦνο., ἣε ρῥγοοεεὰβ ἴο 
Ὀεῖζες Ἔχίεγμηδὶ στουπάβ ἢς Πδ8 ἕοσ Ῥοδβῖ- 
πᾳ ἴπδη ἢἰ8 [υδλίβίπρ γῖναἱβ. 

ἰδίπθ δον πιῦς ἢ ἢ 

γεσ. 19. ως γὰρ ἀνέχεσθε κιτιλ.: 
ῶν γε ὅδανῦ Βην ἐλε μα μωΝ δε ἔλῖβϑε 
τεδοβεῖβ, ρίασϊν, δεὶμρ τοῖδο γομγεεῖσές, 
τε ἰατῖεσ οἴδυβε θείηρ, οὔσουτγθα, ἰγοηίςδὶ, 
Αἰ που ΡῈ (δες τε.) τ ννᾶβ ἴγυς ἴπδὲ φρόν- 
ἢσὶις ν»288 ἃ 40 Δ] Υ νὨϊ ἢ ἢς δά βετί οι ΒΥ 
ϑβοσιρεὰ το ἴῆε Οοτγπιίδπβ ἴῃ 8 ἔογπιεσ 
Ἰεῖῖες. Ηἰβ ροίηϊς ἰ5 δαῖ, δ8 ἴπεῪ δᾶνε 
θοτγης ΨΠὩ τῆς βε] -ςοπιτηοπάδείοη οὗ {δε 
Ῥβευάο-ἀροβίϊεβ, {πεν 5ῃου]ὰ εἐχίεπὰ {πὲ 
βᾶτης ἱπάυϊρεπι τοϊεγδϊίοη ἴο πὶπι. Ης 
δε σοεβ οἡ ἴο τεπιὶπὰ ἴπεπὶ οὗ ἴδε ἰπ- 
βοΐεπος δπὰ 111-ἰγεδίσλεπε νυ Βίοἢ ἴμεν Βαὰ 
εηδυτεὰ δὲ ἴδε παπάβ οἵ ἔδεβε βε!-οου- 
βεϊτυϊοὰ βρίτίτυα] συ ϊάεβ. 

γετῖ. 2οβ. ἀνέχεσθε γὰρ κιτιλ.: “ον γε 
δεαν τοὐἐᾷ α ν»ιαπ 10 ἀξ (ΜῈ σϑδῃποὶ ῥγεββ 
τὶς 80 458 ἴο Ροϊηΐ ἴο δΔῃν βρεοίαὶ ἴη- 
ἀϊνίάυδϊ ; οἷ, χ. 7) ἐπδσίαυε γοι (Ἰπ οοη- 
τταβὲ ἴοὸ 8ΠῪ δυςοῇ {γτᾶηηγ, ϑ8ῖ. Ραὺϊ] 
ἀεβογίρεβ ἢἰπιβεῖζ δ5 ἴπε δοῦλος οὗ ἴῃς 
Οοτίπιβίδπβ ; 8εε ἷν. 5, ἂπά οὔ. Αοῖβ 
χν. 10); ἐγ λε ἀδυοιιν γοι, ἐ.6., τοῦδ γοῦ 
οὗ γοὺυς βυδβίαποε ὈγΥ ρτεεάϊν ἀεπιαπά- 
ἱπῷ πιαϊπίεπαηοα, 848 ἴμεβε “βυρεγῆπε 
ΑΡροβίῖεβ᾽" ἀϊὰ (βεε οὔ νεῖ. 12, δηὰ οὖ. 
Εοπι. χνί. 18, ῬΉ]]. 111. 19); ἐγ ἀξ ἐ 
)οιι εαῤῥένε (λαμβάνειν [8 τπτ18 υδεὰ οὗ 
οδἰοπίηρ ἤβῃ, υκὲ ν. 5; οὐ. σπδρ. χίϊ. 
16. ΕἸεϊά ἀείεπάβ τε ΑΝ. ““τακεῖῃ οὗ 
του," ἑὑ.6., ἴαΐκεβ πιόπευ, ὉῪ ἀρρεαὶπρ ἴο 
πε Ῥεβῃιτῖο, απὰ αἰϑὸ ὉγῪ ἴῃς ὑβᾶρε οὗ 

Οτεεκ νντίτοτβ) ; ἐγ ἐξ ἐχαϊέ μὲνισεὶΓ 
ς7. χ. 12, χὶ. 18) Χ, λέ ταδί γομ οἡ ἐπε 
ἀξε. Α Ὁΐον ἱπ τῆς δος ννῶβ, ἀπὰ ἰβ, ἃ 
Τοτηποη ἕογτῃ οὗ ἰπβυ ἰη ἐπε Εδϑε (οι α 
Κίπρβ χχίΐὶ. 24, Μαῖϊ. ν. 39, χχνὶ. 67, 
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16--.23. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β τος 

εἴ τις ὑμᾶς ' εἰς πρόσωπον "δέρει. 21. κατὰ "ἀτιμίαν λέγω, " ὡς "1 (οτ. ἴχ. 

ὅτι ἡμεῖς ἢ γἠσθενήσαμεν 8: ἐν ᾧ δ᾽ ὁ ἄν τις "τολμᾷ, (ἐνῦ "ἀφροσύνῃ τ ΤΒΕΡ, νἱ. 

λέγω,) τολμῶ κἀγώ. 22. " Ἑβραῖοί εἰσι; κἀγώ - Ἰσραηλῖταί εἰσι ; χ Ἐεθὲν, 

κἀγώ: σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσι; κἀγώ: 23. διάκονοι Χριστοῦ εἰσι, ν τε τος 

(᾿ παραφρονῶν λαλῶ,5) “ὑπὲρ "ἐγώ: ἐν “κόποις περισσοτέρως, ἐν το, χίῆ!. 3, 
ἃ πληγαῖς “ὑπερβαλλόντως, ἐν “ φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις ἐπ χ, 2. 

Κεῆ. νεσ. 
1. δΑεῖενὶί. τ; ῬΒΪ]. 11. 5 ογ. ς ετε οηἷγ. ἀἀ ΒεῆΗ͂. νὶἱ. 5. 

1 οἷ Ὀ ἱκπο ; . 
οἷ ΜΕΝ ΤΣ τῆς [αηηὲ μηὰ Ἡαίοιεαν, οοόοοόοοο ΡἪ 

3 6, καὶ Ρἷδοςε ἡμεῖς Δἴτετ ἡσθεν. 

δ ησθενησαμεν ἰ5 βυρροτιεὰ ὃν ΠΕΟΚΙΜΡ ; Ῥεῖίεγ ησθενηκαμεν νἱτἢ 3. Β 17, 37», 
73. Αδἶες . ΒΕ, ἃ, ε δῃὰ πε ΟἸετι. νᾷ. δὰ εν τοντῳ τῳ μέρει. 

4“ Ὁ", ἅ, ε, νᾷ. δηὰ τπε ϑγτίας πᾶνε ἂν ἴον δ᾽ αν. 

δ6, ςὶ Βᾶνε εν αφρ. λεγω λἔϊεΓ τολμω καγω. 

5 ῬΕΟ, τδε 1,δεη δηὰ Ῥεβῃίτο ρίνε λέγω ἔοτ λαλω. 

1 ΒΡ Ἑ 17, ἅ, ε, ἔ, νῃ. ((]οννεά ὃγ ΝΝ.Η. δπὰ τπε Κ.Ν.) εἶνε ἴδε ογάες εν φυλ. 
περισσ.» ἐν πληγ. νπερβ., ννΒϊσἢ να δάορι ; ἴδε τεο. τεχῖ 18 βαρροτίεὰ Ὁγ ΣΝ ΟΌΡΚΙΜ, 
ἴδε ϑυγίας απὰ Βομδίγις νββ.; 46, αὶ ([Ὁ]Ἱοννεά Ὁγ Τίβο ἢ.) ρῖνε ἐν πληγ. περισσ΄.» ἐν 
φυλ. νπερβ.; Ρ Βδε εν φνλ. νπερβ., εν πληγ. περισσ. 

Αοὶβ χχῖϊ. 2, 1 Οογ. ἵν. τὴ; δηᾶὰ τς 
ἀεβροιίς τεδοῆεσβ ῇοπι της Οοτπι Βίδπβ 
τοϊεταῖθά παὰ νεῖν {ἰκεῖὶν ἱπβίοιεά τΠϊ8 
Ιαϑὲ ἱπάϊηϊγ ὑροὴ ἴδεὰ. Οὐ τ Τίπι. ἢ. 
3, Τίε, 1. 7, ψΠεσς ἰδ ἰβ ἑογϑιδάεη τὸ {δς 
ἐπίσκοποι ἰο ὃς “51: ΚεΓβ ᾿ς. ““ϑυοῇ ἀτὰ 
γους τεδοδεγβ," ἢ βδγβ ἴὸ τῃδπ, “1 
ἅτ Ὀυϊ ψεὰκ ἰῃ σοτηραγίβϑοη ἢ ἴΠε88 
βίτεπυοιις βρίγίτι4] ἀϊγεςίοτβ. " 
ες. 2:. κατὰ ἀτιμίαν λέγω κ-ιτ.λ.: 

ὃγ τὸαν οἵ φλβαγαξοπμηΣ, 50., ὨυΠΊΟΪΥ οὗ 
ΤΩΥΒΕΠ, 1 5αγ ἐμαΐ τος, ἐ.6.,1 ταγβεῖξ, ἡμεῖς 
Ὀεῖπρ ἰγοπίοδ!ν εἐπιρῃαβιβεά, λαῦὲ ἘΡα 
τοεακ, ἐ.ε., 1 Ὦανε ποὶ αἰϊεπηρίεά ἴο επίοτος 
ΤᾺΥ ΔΌΪΠΟΙΙ ἴῃ ἀπῪ οὗ ἴπεβὲ ἀϊγεςτίοηβ 
ψ 10 δπὰ σ Οος. ἰϊ. 3. Ηε πον 
οὔδηρεβ ἢίβ ἴοης οπΊ ἴσον ἴο ἄϊγεςς απὰ 
Τηλϑίεσῃι δββοσιίίοη, δηὰ ἴῃ τπε δρίεπάϊὰᾷ 
Ῥδββαᾶρε υὑνῃϊο ἴοϊΐοννδ ἢε πηδίεβ {πε 
“Βοδβι᾽ ΒΟ Πα 48 δε ἰεδάϊπρ ἃΡ 
ἴο ἢ βυς ἢ Ῥεοϊοηβοά Ἐχρ] πιο ῃβ.--- 
ἐν ᾧᾧ δ᾽ ἄν κιτιλ.: απὰ γεὶ τομεγείτιδοευενῦ 
Ὧην νιαη ἐς δοία (] ϑῤεαΐ ἐπ 7οοϊ ἐς ληε5---- 
1818 ἢα 15 οδτϑῖϊ ἴο δὰ οπἤοα πιοσε ; 8ες 
νεσ. 17), 1 ανι δοίά αἷἰδο. Ηἰἱε ψῃοῖε [1ξπ 
ὙΠ] εν Πιπι. 

γες. 22. Ἕβραϊοί εἰσι; κἀγώ: αγέ 
ἐλεν Ηεῦνειος ὁ :0 απι ἴ. Αἱ ἃ ἴἰαῖεσ 
Ῥεσίοά τῆε ἴεγπ) Ἑβραῖος ννᾶ8 ποὶ σοη- 
Ἀπεά το Ραϊεβιϊπίαπ [ενβ (Ευ5., Η.Ε., 
ἵν, 4, 2, ἐϊ. 4, 2), Ὀυῖϊ εχργεββεὰ ποῖα 
πδίοπδὶγ. Ἡοννενον ἱπ τῆς Ν.Τ. ἴ ἴδ 
υϑεὰ ἱπ ςοπίταβὲ ψἢ Ἑλληνιστής (Αςῖ8 
νἱ αὶ; ο΄. ῬΆΠ. {{|. 5), ἀπά ἀεποῖεβ ἃ 16 
ν»ἢο τεϊδλίπεὰ μῖβ παιίοπδὶ ἰδηρυαρε δηὰ 

οὐδίοπ!δ. [εσογης βίδίεβ (ἐς Κὲγ. 11.) τἢδι 
8:1. Ρδὺ] ννᾶβ θοσῃ ἰῇ αἰβοῃαΐα οὗ ἀδ]ες, 
δυιῖ τπί σδηποῖ Ρὲ ἴσια ἴπ τῆς ἕδςε οὗἉ Βὲ5 
ον βἰαϊεσηεηΐ πὶ με νν88 ὕόγῃ ἴῃ ΤΆΓΒυΒ 
(Αςῖβ χχίϊ. 3).--σραηλεῖταί εἰσιν ; κἀγώ: 
γέ ἐῖεν 15γαείδέες ὃ 50 αι 1. ὍὙδὲε ἴεγπὶ 
Ιδγδαὶτῖα Ἔχργεββεβ ἴπε βαογεᾶ οπαγδοῖεγ οὗ 
τῆς παίίοη, {κα τς ἰδγπὶ φνένγί ες ἔοι 
ἘΚοπιδηβ, ἃπὰ ἰβ δἰνναγβ υδεὰ τπ ἴδε Ν.Τ. 
88 ἃ ἴετπὶ οὗ ῥγαΐβε (]}ὁῃη ἱ. 48, εἴς.).--- 
σπέρμα ᾿Αβρ. κιτιλ.: αγό ἐλεν ἐκε Ξεφά οὗ 
Αῤγαδαηε δ δοαρ!ῖ. ΤῺΪΒ 8 ἴῃς δίρμεβι 
ἀϊρηῖον οὗὨἨ 411, ἰο ὍῈ δὴ ἱπμεσίτογ οἵ ἴῃς 
Μεββίαπίὶς ῥτοπηῖβϑεβ χίνεη ἴο Αὐγδῇδπὶ 
(υῦ. ἴον τε ρῆγαβε 138. χὶΐὶ. 8, [ομπ νἱῶ!. 
33, οπι. ἰχ. 7, 64]. 1]. 290). [π τπε ἵνο 
ῬΆΓΔΆ11Εἰ ραββαρεβ, ἔοπι. χί. σἵ, ῬΏ]]. 11}. 5, 
ἣε δά άβ τῆδί ἢε ἰβ οὗ {πε ττῖρε οὗ Βεη)δ- 
πιΐη---ἃ ἕλος ννοἢ χοῦ ὈΪΥ δοσουπῖβ ἴοτ 
δὶβ παῖῆς “541 (1 84π|. ἰχ. 1). 1ἰ 
δῆονβ πον βϑίσοηρ ἴῃς πάλι βίπσ ΡΑγΥ 
ψεῖα δὲ Οογίπιμ ἔμπας ἢς {πίη Κβ ἰξ ἱπη- 
Ῥοτῖδης ἴο ρυὶ {πὶ8 ργουὰ βιδίεπιεπι οὗ 
δι ἀεβοςηῖ ἰη ἴῃς ἑοτείτοπι οὗ ἢἰβ ἀροϊορυ. 

γει. 23. διάκονοι Χρ. κ-τ.λ. : ἀγε λέν 
ΟἈ νέοις νιῤκἰσίογς δ (48 ΠΕ βρεοῖδ!ν 
οἰαἰπιεά το θεὲ; οἴ χ. 7)---ἰ εῤεαλ ας οπὲ 
δεςίε κένιδεὶ Γ (Ξς., ἃ8 { πε ψψουϊὰ βᾶῪ 
“115 8 πιλὰ δοαδϑβιίηρ ἱπάςεά; ἔοσ ψδαὶ 
οβῆος εαπ θὲ δίφροι ἤδη τΠὶθ} ᾽,); 1 απ 
ποῦέ, ἱ.ς., ἵ ἅτῃ τπαῖ ἴῃ ἃ πίρμες ἄερτεε 
1μ8π 18ῈῪ (ὑπέρ Ὀείπρ υϑεὰ δάνετθ δ ]γ), 
88 ἰ5 ρτονεά Ὀγ τὴν {Γ14]8 ἰπ τῆς δεγνίςε οὗ 
ἴδε αοβρεῖ. Ὅῆε βυπιπιαγυ ὙΠΟ ἕο ονν5 
8 οὗ ἀξερ ἱπίεσγεϑδε ἔοσ (πε βιυάεπι οὗ 8ϑι. Γ“ 

ἌἌΕπΕ. “ἃ. - .δ- τὰ τὰν δε... ὄὧΔδ}᾽'ϑ 

α 
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« Ἠείο ρον. πολλάκις. 24. ὑπὸ ᾿Ιουδαίων " πεντάκις τεσσαράκοντα; "παρὰ "μίαν 
ΠΑΝ ἔλαβον, 25. τρὶς ἐρραβδίσθην,2 ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ΄ ἐναυάγησα, 
Ἡστὸ ω, ᾿υχθήμερον ἐν τῷ Ἐ βυθῷ πεποίηκα - 26. ' ὁδοιπορίαις πολλάκις ὃ" 
Ἰχς 16, ἃ κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ ' γένους, κινδύ- 

170μα ἵν. 6 γοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν " ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 
οηΐγ. 

᾿ς Εοκ. υἱϊδ. 35 ον. 1.12 Μαςς. χίΐ. 31. τὰ Ματῖ νἱϊϊ, 4; Η65. χί. 38. 

1 ΤΒε ῥγείεσγα 86 βρε! πο ἰΒ τεσσεράκοντα ἢ ΝΒ" ΌΕ. 

3 Τῆς ρῥγείεγαδίε βρε!]πρ 18 ἐεραβδισθην ν»Ἱἢ 411 {πε υποῖαἷβ ἐχοερὶ Μ. 

3 Ὦ", ἁ, ε ἀπά τε Ρεβῃίο ρίνε πολλαῖς ἔοτ πολλακις. 

ῬΑυ] 8 1π; πὲ ροεβ ἱπίο τῆογε ἀεβηῖϊα 
ἄεῖδι:]} τπδη εἰϑαννῆασε (οὐ. τ᾿ Οοσ. ἵν. 11-13, 
οδᾶρ. ἰν. 7-1ο, νὶ. 4-10), δηὰ ρῖνεβ υβ ἃ 
τῶοσα νἱνίά ρἱοῖυτε οὗ Πὶ8 εχιγδοζάϊπασυ 
Ἰαδουτβ μᾶπ ννουἱὰ 6 ροββίδ᾽ε ἴο ἔοτγπι 
ἴτοπὶ {86 παγγαῖῖνε ἴῃ ἴῃς «εἰς αἴοπε. [ἰ 
1 Ὅὲ τευμετηδεγεὰ τπδὶ ἢὶβ πλϊββίοπαγυ 
σᾶσεεσ ἰαβιεὰ ἔοτ ἴεπ οἵ εἰενθη γεᾶσξ δέϊεσ 
1818 Ἐρίβεϊε ννὰβ ντίτςη, ἀπά παι τῃετγα- 
ἕοτε ψὰ ᾿δπποὶ τεραγὰ {πε8ὲ νεῦβεβ 88 
εἰνίηρ 8 ἃ εονεῤίείε Ἰἰδῖ οἵ Πίδ {γῖα8.---- 
ἐν κόποις κιτιλ.: ἐπ ἰαδοιιῦς "ποτε αὖμη- 
ἀαπέϊν, Ξε., ἴδῃ ΠΟ ((. 1 Οος. χν. 10), 
ἐμ ῥγίϑοης πιογε αδμπάαμεϊν (ἃΡ ἴο τδι8 
Ροΐπε ἰπ Πἰβ πἴξ νναὲ Ὄπὶγ κπον οὗ οπα 
Ἱπλρ τ βοησηεηῖ, νὲΣ., αἴ ῬΠΠΙΡΡΙ, Αςῖδ χνὶ. 
23, δὰῖϊ ἴπετε πιυδὲ ἢᾶνε Ὦ οἴδεῖβ; 
ο΄. οπι. χνί. 7, πεσε μῈ βρεᾶκβ οἵ 

ἀγοηίουβ ἀπά Ϊυπίλβ 8δ8 πανὶπρ ὕεεπ 
δὶ “ {6 ]ονν- ΓΙ ΒΟΏΘΓΒ ᾿᾿ ΟἹ Βοπγε οσοδβίοῃ 
ἴο ΨὨϊΟΝ πὸ οἵμες δἰ υβίοη πδὰ δεεη ὑτε- 
βεῖνεά. Αδογιναγάβ ννε γεδά οἵ Πὶβ δεὶπῷ 
ἱπιργβϑοπεὰ δὲ [εγυβαῖεπὶ (Αοῖβ χχί. 33), 
αἱ Οκεβάγεᾶ (Αοῖβ χχὶϊ. 35) δηὰ δ Κοπια 
(Αοῖβ χχνιϊ. 30), Ὀεβίἀεβ ννϊο ἢ τς ενΐ- 
ἄεπος οὗ τε Ῥαβίογαὶ Ἐρίβιῖϊεβ ρίνεβ 
δποῖπεσ Ἐοιηδη ἱσηργίβϑοππηεηῖ. ΟἹεπιεηι 
οὗ Εοπιε (8 5) βΒρεᾶκβ οἵ 81. Ραυϊΐ 258 σέυξη 
τἰπιε8 πῃ Ὀοπάβ; οὔ. νὶ. 5. ἅδθονε), ἐμ 
δέγίῥες αδουε τιέαϑεγε, ἀεῖδι}β οἵ νυ] ἢ τε 
ξδίνεη ἱπ ἔπε ἐο]]οννπρ νεσβεβ (οἷ, Αςῖβ 
χχὶ. 32), ἐπ ἀδαίῃς οὔέ, ἱ.6., ἴπ' ἰτεαυεηὶ 
ῬΕΙ]8 οὗ ἀδαῖῃ (οὖ. Αςίβ ἰχ. 23, χίν. 19, 
εἴς., ἀπά ἙςΠΔΡ5. ἱ. 10, νἱ. 9). 

Ψψει, 24. ὑπὸ ᾿Ιονδ. κιτιλ.: οΥΓ ἐλε 
ϑέειος βυε ἐΐνιες γεσουεά 1 ῥογέν 8ιτὶρεβ 
(πεσε 15 ἂπ εἰΠρβε οὗ πληγάς 48 αἱ [κε 
χῖ;, 47) ταῦό οἱέ. Τῆς [Ὧν ἔοτ δά τῆογε 
ἴμδη ἰογὶν βιτρεβ (θεῖ. χχν. 3); δπά, ἴὸ 
Ὀε οη {πε 88ὅε βίάςβ, ἰὶ ννὰβ ἴῃς ουδῖοπι ἰῃ 
ἴδε )υάϊςϊα! δοουγρίπρβ οὗ {πε βυμαροριεβ 
(Μδῖς. χχίϊ. 34, Αοῖβ χχίὶ. 10) ἴὸ βῖορ 
βῃοσγῖ δὲ {μἰγιγ-πῖπε. ΤῊ ρυπίβηπιεπὶ 
ΨΜΆΒ 80 βένεῖα ἴπαϊ ἀξδίῃ οἷϊεπ ἐπβυεὰ 
(οξ, ]οβερῆυβ, Απέξ., ἰν., 8, 21); "νὰ Κπονν 
ποιμίηρ οὔ της οἰτουπιβίλποεβ πη ες ν Πϊοἢ 
1 ννᾶ8 ᾿ἱπῆϊοιεὰ οη 8ι. Ραυ]. 

νεσ. 25. τρὶς ἐραβδίσθην κιτιλ. : ἐλγίος 
τοας 1 δεαίεν τοὐίκ γοάς, ἱ.ε., “" νἱτρὶβ 
οδδδβιβ 50π|,᾽᾿ ἃ Κοριαμ, 48 ἀϊβείποϊς ἔγοπὶ 
τῆς ειοίςα, πιειϊῃοά οὗἩ βοουγρίπρ---ἀϊ8- 
εἰποῖ τοο ἔτγοπι βδρει]διίοπ τ ἑλοηρς 
(Μαῖε. χχνὶϊ, 26). [τ νναβ ἰογυϊἀάξη τῷ 
ἴτε οδδε οὗ ἃ Κοπιδη οἰτίζεῃ ὃν ἴδε 1.εχ 
Ῥοτοΐα, δυξ πενεγιῃεῖςδββ 51. Ραὺ] μδὰ 
εηδυτοά ἰξ αἱ ΡΒΠΙΡΡΙ (Αοἰβ χνὶ. 23, 37)» 
δηὰ Ῥαγεὶν ἐβοαρεά ἰξ δὲ ]εγυβαίετι (Αςῖδ 
χΧχὶ!. 25). γε ἀο ποῖ κπονν ἴπε οἵμεσ ἵῸ 
οσοδϑίομβ δἰϊυάδεά το.---ἅπαξ 
κιτιλ.: ομπος τας 1 σίοπεά, ἐ.ε., αἵ 1 γβα 
(Αςῖδ χὶν. 19, δπὰ αἰνιοςέ αἱ Ισοπίυπι, νεῖ. 
5)» ἑλγίοε 1 τιβενγεά τλέῤτογεολ, οὗ τῃε 
οἸτουπιδίδποςεβ οὐ ψὨϊοἢ νὰ πᾶνε πὸ 
τεοοτγά, ἕοσ ἴῃς βῃίρντεοκ οἡ Πὶβ νογᾶβρε 
το Εοπιε (Αοἱβ χχν!!.} ννὰ8 βυῦσϑεαυεπὶ ἴο 
1δϊ18, α πέρλὲ απμά α ἀαν δαυε 1 δέεη (ἴμετε 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο Ὅς ΠΟ ΒΡρΕεΟΙΔ] τεᾶβοη ἤεσα ἕο 
ἴδε ρεγί. ἴῃ ῥγείεσεπος ἴο ἔπε δογίβι) ἐμ 
ἐλε ἀεεῤ, φτοῦ ὈΪγ δες οπε οὗ ἴδε βῃϊρ- 
ψ περ ΚΒ (οΓ Αοἰβ χχνῖϊ. 44). Εοτ ποιεῖν 
νυ ννογάβ οὗ τἰπὶς οὐ. Αςίβ χν. 33, χχ. 3, 
748. ἵν. 13. 

ψεσ. 26. ὁδοιπορίαις πολλ. κιτιλ,: ἐμ 
2ομγπεγίηρς οὔίεπ (οἵ ἴπε εχίεηι οὐ βίο ἢ 
{πε Α εἰς ρῖνεβ 8 βοπῖε ἰάεα; {μεῖς ἄδηρεῖς 
ἃτε πον ἐπυπιεγδίε), ἐμ ῥεγέϊς οὗ γίυενς, 
5ς., ἴτοπι βυνο θη τοσγεηῖβ ἀδηρεγουβ ἴο 
ζογὰ (ϑιδη!εν ποῖεβ ἔμπας Ετσεάεσιοῖς Βαγ- 
Ὀάγοββα ννὰβ ἀγονπεά ἴῃ {πε Οαϊγοδάπυβ, 
ποῖ δ ἔτοπὶ Ταγβυβ; 8εὲ Κδπιβᾶυν, Τὰς 
Οδπγελκ ἐπ κα Εοπιαη Ἐπιῤίνγε, Ὁ. 23, ἴοτ 
βενοζγαὶ {Ππϑιγαῖίοπβ οὗ πε ἀδῆρετῖβ οὗ ἴῃς 
Ῥιδβίἀΐαπ Πρ ἢ] πη ἀ5), ἐπ ῥεγὲς ὁ γοδδεγς, 
Οὔ δοσουηΐ οὗ ᾿νποπὶ γᾶνε!]πρ ἴῃ Αδβία 
Μίπος ννᾶβ, ἀπά 581}}} 18, ἀδηρεγουβ (πε 
ἀϊδβεγίοι οὐ Ῥεγρα δπὰ Ῥαδπιρῆν τα νῃὶοἢ 
81. Ραὺ] ἰτανεγϑεὰ οἡ ἢ8 ἤγβε πη Ββὶ ΟΠΆΓΥ 
7ουγπευ ννᾶβ ποϊοσίουβ ἕο δγίρδηὰβ ; 8εὲ 
ϑίγαῦο, χὶϊ., 6, 7), ἐπ ῥεγὲἐς ἥσονι μιν δἰη:- 
ἀγεά, ἐ.6., Ῥεγβεουϊίοπβ αἱ ἴῆε δαπάβ οὗ 
πε εν ψ δίο ἢ με παά' βυβετεά (δες 
Αοἰδβ ἰχ, 23, 20, ΧΙ, 50, χῖν. 5, 19, ΧΥῚΪ. 
5, 13, ΧΥΐ. 12,1 ΤΏςΒ8. 1. 15), ἀπά [τοπὶ 
ΜΏΪΟΠ δε 88 γεῖ ἴ0 βυῆει τποσὲ (Αςῖβ 
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θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν " ψευδαδέλφοις - 27. ἐνὶ “κόπῳ καὶ “ μόχθῳ, " 051. 11. ς 

ἐν ᾿ ἀγρυπνίαις πολλάκις,2 ἐν “ λιμῷ καὶ " δίψει,3 ἐν " νηστείαις πολ- Ὁ ἐἼξοις. 
λάκις,2 ἐν "ψύχει καὶ “ γυμνότητι - 28. χωρὶς τῶν ᾿ παρεκτὸς, ἧ ἜΒεΘ ΕΙ: 

ἐπισύστασίς ὁ μου" ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ “μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. ἘΈΟ ΣΙ: 
29. τίς " ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ ; τίς " σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ 

5 Αςὶβ χχυ. 2. 
ν Ἀεῆ. νεσ. 2ι. 

5. 
τ διε ουΐγ. 

ι Μαῖι. ν. 32; Αςἰβ ἀχτν 20 οηΐν. Ὁ Μαχῖκ ἰν. το; [υὑκὲ χχὶ. 34; τ Ῥεῖ. ν. 7. 
ν᾿ Κοχῃ. χῖν. 21; 1 Οος. νἱϊὶ. 13. 

Δ ΟΚΙΜΡ, ἢ, νᾷ.» εἴς.» Βιρροτγί ἐν κοπῳ ; Ὀείίεσ οπὶ. ἐν ἢ δ ΒΌΕΟ, ἀ, ε, Ε. 

3 Ὁ", ἀ, ε, ἔ, νῃ. ἀπά τῆς Ρεβῆῃϊο πᾶνε πολλαῖς (νος) ἕο πολλακις. 

3.Β Βδ8 διψη. 
4 ΚΙΜΡ υρροτεῖ ἐπισυστασις ; δεῖϊϊετ ἐπιστασις ἢ Δ ΒΌΕΟ 17 (ς(, Αςῖβ χχίν. 

12) ἀπὰ νρ. -Ξ ἱπεέαπέϊα. 

5 ΝΟΘΕΚΙΝΡ, ζ, Ε, νξ. βυρροτί μον ; δεῖίες μοι “ἴῃ δ "ΒΟ 17. 

Χχ. 3, ΧΧΙ. 31, ΧΧΙΪ. 12, χχν. 3), ἐπ ῥεγὶϊς 
ονι ἐπε Αεμέδίες, 88, ἐ.ρΡ., δὲ Ἰσοηίαπι 
(Αςῖἴδβ χίν. 5), δὲ ΡΒ ρρὶ (Αςῖβ χνί. 20) 
πὰ αἱ Ἐρβεβϑὺβ (Αςῖβ χῖχ. 23), ἐπ ῥεγὲϊβ 
ἐπ ἰδὲ οὐὲν (Αςὶβ χχὶ. 31 δπά ῥαςϑέηι), ἐπ 
ἐκε ἀεσεγέ (Αταῦὶα ()), σ 41]. ἱ. 17), ἐπ ἐκε 
5έα, ἴ.4., ἰπ ἴον δηᾶὰ οουπίγγυ, ὈῪ ἰδπά 
ἃπὰ ὃν ννδίῖεσ, ἐπ ῥεγὶϊς αι 3αε 
ὀγείμγεη, ἱ.ε..) ρΡτοθαθῖν ἴῃς 1 υἀδαίβετβ τ ῆοῸ 
ψγεσα Πἰ8 διζίας ορροπεηῖβ (ο7. νες. 13 ἀπά 
ΟΔι. ἰ1. 4). 

Ψψεσ. 27. κόπῳ καὶ μόχ. κι.τιλ.: ἐπ 
ἰαδοιγ ἀπά ἐγαυαῖ!, ἐπι τσαϊολέπρς οὔίεπ 
(8ες οη νί. 5), ἐπ ἀμησεν απά ἐπέγεί (εῦ. α 
Οος. ἱν. τσ, ῬΒ1]. ἵν. 12), ἐπ αξέϊηρς οὔίδη, 
ἐδὸ, ρϑαίηιν, ἱπ ἱηνοϊυπίαγυ ἀερτινδίίοη 
οἵ ἴοοά (ἐπε ἰάεα οἵὁἨ νοϊυηίΐατγ ἀε- 
γοιίοηδὶ ἔαβείηϑβ ἰ8β αυϊξε ἐογείρη ἴο Ὡς 
ςοπίεχε Πόσα, ἀπά ἴο Ὀτίηρ ἰξ 'π ΒΡο 118 ἴδ ς 
τβεϊογίοδὶ ἔοτοας οὗ πε ρᾶββᾶρε; 5εὲ οὔ 
νἷ. 5), ἐπ οοἰά αμπὰ πακεάπεες (7. τ Οοτ. 
ἰν. 11). 

ψεςσ. 28. χωρὶς τῶν παρ. κιτιλ. : δό- 
εἰάδς ἐπε ἐλίπρς τοκίος 1 ονιδὲ (8εε τεῆ!., 
πὰ ο΄. Ηεῦ. χί. 32; τ6 ΑΟΝ. “τποβα 
τλῖπρ8 ἰδαῖ ἅτε πμουῖ " -Ξ νὰ]ρ. φμας 
τημέ ἐχίγίηδεομα, ἰ5 Ψ ΟΠ), ἐλογε ἐς ἐμαὶ 
τοκίομ ῥγεσεοίμ πῤοκ νιέ ἀαΐίν, απ αἰεί 
ον αἷϊ πε οἄμγολες (ϑεε οπ νἱϊ!. 18). 
ἐπισύστασις οὗ [πε τες. ἰαχὲὶ πηδᾶπβ ἃ 
ςοτηδίπδιίοη ἴοσ Ποβίΐε ρυγροβεβ, δηὰ ἰβ 
υϑεὰ οὗ ΚοταΠ᾿ 5 γερε!]οη ἴθ Νπι. χνὶ. 
40, χχνΐ. 9, ἰπ νυ Πίο ἢ ἰδεῖεσ ρίδος ννε δᾶνε 
πε βᾶσπιε ἰεχίυδὶ νασίαπίβ 48 πετγε (οὔ, αἴβὸ 
1 Εβάγ. ν. 73). Τῆβ σιαὰν θὲ ἴδε σὰς 
τελάϊηρ, ὈοῚΠ ἤεγε δηὰ δἱ Αςῖβ χχῖν. 12, 
ἴος ἴῃς βυ]]αῦῖε σν πιῖρβε τεδάπν ἄγορ 
οὐ ἴῃ γαπβοσριίοη [{ ἰξ δε δάοριεά 
Πεγε ἴξ ννουϊά τεΐεσ ἴο τῆς ςδθα]8 οὗ ἴῃς 
ΑΡοβι]εἾΒ δάνεσγβασγιεβϑ - "τῆς ἀδι]ν σοπι- 
διπδιίίοη δρδίπδὶ της," δηδ νουϊὰ τῆυ8 
ἰηάϊςαϊε ἃ ἐσῖ8] ἀϊβείπος ἔτοτὶ “τῆς σᾶτε 
οἵ 411] τῇς οἤυτοπεβ," νΒῖὶο 8 πεοχί 

ταεπιϊοηεά. Βιυῖ, δ Βουρῇ τΠὶ8 ρῖνεβ ἃ 
δοοὰ βεπβε, ννὲὰ ὑγείεσ ἴο τεδὰ ἐπίστασις 
88 Ὀεϊίζεσ βυρρογίεά Ὀοϊῃ μετα δπὰ δὲ 
Αοὶβ χχῖν. 12 (1πε οὐἱν ρίδςεβ οὗ ἰΐ8 
οσουττεπος ἱπ Ν.Τ.). Ροϊγθίυβ υ8ε8 {πε 
ννοτά 88 -- “" διϊεητίοη,᾽" “" οἴοβε οὔβογνα- 
τἰοη,᾽" υῖϊ τ818. 11} ποῖ ϑυϊ Αςὶβ χχὶν. 
12. [τ ἰ8 Ἰουηὰ ἰπ 2 Μδος, νί. 3 48 -Ξ 
“ νἱβιτατίοη ᾽ οἵ “ Ῥγεββυγε,,᾽ δηά τῆς ἰδιίοσ 
τεπάοσίπρ 5εεπὶ8 ὑεβί ἴὸ 88 (Ἰϑν ἴῃς οοη- 
ταχὶ βεγε. 'νε πᾶνε τπεγείοσε ἔοϊϊοννεά {πε 
Ἑενίβεσϑ ἱπ δάοριπρ' τπὸ Νυϊραῖε γεηάετ- 
ἰῃρ ἑηπσίαμέϊα τ “ἴῇαι ψὩΙοἢ Ρσεββεῖῃ,᾽" 
ἃπά ἴῃ ἰακίπα ἡ μέριμνα κιτιλ. 845 ἰπ 
Δρροβικίου νμ ἡ ἐπίστασις. 

ετ. 290. τίς ἀσθενεῖ κιτιλ.: τοῖο ἐπ 
τσεαΐ, 5... ἰῃ Ῥτε)ιάϊςε (48 αἱ Εοπι. χίν. σἱ, 
τ Οος. νἱἱ. τ), ἀπά 1 απὶ ποί τοεαξ, ἱ.ε.. ἴῃ 
ΟἸγιβείαπ βυτηρδίυ (ο΄. σ Οοσ. ἰχ. 22 
ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής) ; τοῖο 
ἐς νιαᾶξ ἰ0 εἰμριδίς, απὰ 1 δηγη ποί ὃ ἐ.ε., 
ψἱἢ τῆς ἔτεα οὗἉ τ ρβίεουβ ἱπάϊπδιίοη (οὶ 
πνρωθείς -- “ ἰπβαπιεὰ " δὲ 2 Μᾶοο. ἱν. 
38). ΤὮε Ψογά ἀσθενῶ πονν βυρρεϑῖδ ἴο 
δἰπὶ ἃ πον τδουρῆι, ἐδδῖ ἴ ἰδ ἐπ ἢ15 ννεδκ- 
Ὧε88 8ἃ8 βυρροτίεά ὃν αοὐ᾽ Β ρτᾶςε γδῖῃεγ 
1δδη ἴῃ δὴν βϑίγεηρτῃ οὗ δἰβ οὐσπ ἴπαὶ Πὶ5 
τεδὶ θοδϑὶ πιᾶὺ ὃὲ πηδάε. 

Ψνεῖ. 30. εἰ κανχᾶσθαι κιτιλ.: ἐγ 1 
»ιμδί πεειῖς ρίογγ, 1 τοῦ! σίογν οἵ ἐδπε ἱκέπρς 
ἐκαΐ σοποενη πῖν τσεακηε5ς (οἴ. ἘΒΆΡ: χιίϊ, 5, 
9)» δυσἢ 88 ὅγε ἴῃς μετ 8 δηὰ ἱπάϊ τι τε 5 
πο ἢ Πα δδ5 γεοουηϊεὰ ἴῃ ἴπε ρῥγεσεάϊπρ 
νεῖ 868. 

Μεῖ. 31. ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ κιτιλ.: 
ἐδ σοά αμπὰ Ῥαΐδεν οὗ ἐλε Τονὰ εσμς, 
τοὴο ἐς δίεσδεά 707 εὐεννιογέ (δε ε ΟἹ ἷ. 3, 
πὰ ἴον ὁ ὥν 88 δρρίϊεὰ το αοά, ““τπε 
βεἸ Γεχίβιεπι οπα," οὖ Εχοά. ἰϊϊ. 14, 
νι β8ἀ. χίτ. τ, εν. ἱ. 8), ἀποιοεές ἱκαὶ 1] 
ες ποὲ (". χὶ!. 6). ΤΠ ΙΒ βοϊεπηη δβϑβενεγᾶ- 
τίοη Ῥεϊοπρβϑ (δες τε.) ἴο ψνῃδὶ γοέίοτος, 
δηὰ ποῖ ἴο {πε βιδϊεπηεπῖβ ἢ ργεοεὰς 
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χα Οοτ. νῇ!. α πυροῦμαι; 30. εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς " ἀσθενείας μου ' καυχή- 
δὲ τδς σομα 

Υ τ ῦος. ἢ. Ε: 
3: ἐβαρβ. Χριστοῦ 

31. Ὁ3 "Θεὸς καὶ "πατὴρ τοῦ 

οἴδεν, ὁ ὧν " εὐλογητὸς " εἰς τοὺς 

"Κυρίου ἡμῶν 8. "᾿Ιησοῦ 

" αἰῶνας, ὅτι " οὐ " ψεύδο- αἰωνας, 
1. 5, 9, 

: ΕΣΙΑΣ μαι. 32. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως " ἐφρούρει 

Ὁ Εοπι.ἰ. 25, τὴν Δαμασκηνῶν ὅ πόλιν, πιάσαι με θέλων 5 - 33. καὶ διὰ “ θυρίδος ἐν 
ἶχ. 5: ῬΒ. 
Ἰχχχνὶ 

Ὀ ἧδε. ἶχ. ᾿; ΘΔ]. ἱ. 2ο; τ Τίπι. ἰἢ. 7. 
ΟὨἶἷγ. ἐΑςὶδίχ. 25, χχνΐϊ. 17. 

1 Β οπι. μον. 

ἢν  “σαργάνῃ ᾿ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 
ς ΘΔ]. ἐἰϊδ. 43; ῬΒ]. ἐν. 7. ἃ Αςἰδ χχ. 9 ὁηἷγ. 6 ετε 

3 ΠἜ, ἀ, ε ᾶνε ο Θεος τον Ἰσραηλ. 

5 ΒΟΚΙ, καὶ ἀπά τπε Ἡδζοίεαπ οπιῖς ἡμῶν ; ἴη8. ὈΕΜΡ, ἃ, ε, ἔ, νρ. ἴῃς Ῥεβῃϊτο 
δηά Βομαιτσῖς. 

4ὈΕΚΙΜΡ, ἀ, ε, ἔ, νρ. [86 Ῥεβῃιτίο απ Βοδαϊσὶς βυρρογίὶ Χριστου ; οπι. Β6 
17, 37, δὶ ἀπά της Ηδγοΐθδη. 

δ᾽ ὭΡΚΙΓΜ βυρροτί Δαμ. πολιν; 1πε ρτείογαθ!ε ογάεσ ἰβ πολιν Δαμ. ἱἢ Δ ΒΌΕΟΘΡ 
17, 37 δηὰ ἴδε [,4ἴ|π8. 

5 ΒΒ", ἅ, ε, ἢ, νῃ. δῃὰ τε Ῥεβῃϊτἴο οπιῖξ θελων ; ἰπ5. ΜΝ ὈΟΦΕΚΙΜΡ δπὰ (δεΐογε 
πιασαι με) α, ρ, ἰῃε Βοδαίτίς ἀπά Ἡδτγοϊεδη. 

ἰΞ., ΙΕ πὲ τεχὶ 'β ποῖ σογστυρὶ, ἃ Ψψου!ὰ 
866πὶ παῖ ἴπε Αροϑβεῖε ἱπίεπδὰ πον ἴο 
Πυβίγαϊο ἴθ ἀεῖδι! {πε Ῥγονίάεπος νι ἢ 
ονετχυϊεά Ὧ15 {π|θὶ, τς “βίγεπρτῃ ψῃϊς ἢ 
ΠΣ ΤῚ Ῥεγέεοιεὰ ἴῃ ψεαΚηεΒ8,᾽" δά τπδῖ, μ6- 
Ἰπηῖηρ ν ἢ οπε οὗ {πε εδε εϑὲ ἀπά Ἰεδδὶ 

δῇ ἰδεὰᾶ ρεγι]β οὗ ἢὶβ σᾶγεεγ 88 ἃ ΟἸ γι βιίδπ 
Ταϊββίοπασυ, πε ἴμεη ἰ8 ἰεὰ οὔ τῃγουρἢ 
βοιης γαίῃ οὗ ἰάεδβ νυ βίοῃ να οδηηοῖ ἵγαςς 
ἱπῖο {πεῈ αυἱϊε ἀϊβετεηι βυδγεοῖ οὐὗἨ ἢἰ8 
“ἐ νἱβίομβ᾽" ἃπηὰ “σενεϊδιίοηβ," νοῦ 
ἀϊνετίβ. Βὶπὶ ἔγοπὴ ἢὶ8. ογίρίπαὶ ἱπιεπείοη. 
1, οἡ τδε οἵδε μβαπά, ννὲ πυὶρἢϊ βαρροβε 
νν. 32, 33 ἴο ὃς ἃ πιᾶΙρὶπδὶ ρἷοβ8 (ουηἀεὰ 
οη Αοἰβ ἴχ. 23-25, πὰ ρεγῆδρβ ἰηϊσοάυοεοά 
ἐπ τείεγεπος ἴο ἔπε κίνδυνοι ἐκ γένους οἵ 
νεσ. 26) ψν ποῦ ψψὰ8 ποῖ ραζγὶ οἵ δε 
οτἱρῖπδὶ ἰοχί---ἰ που ρἢ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἂπ δυῖΐο- 
ὅτΡ} δά άἀϊιίοι πλαάς δῇεγ ἴπε ἰεϊῖεσ ν88 
πἰδμεά---ἰἢς ἀγρυπιεηΐς ψνουὰ θὲ αυϊϊε 

οοπβεουῖίνε. Ης ἔξεῖβ ἴπε τγεπηδσκαῦὶς 
δοοουηὶ ἴῃ χίϊ. 2-4 ἴο Ὅς 80 ἱπογεάϊδ]ε 
τδαῖ δε {Πιπ 8 1ἴ τίσις το ῥγάῆχ ἴδε βίγοη 
αϑβενεσγδίίοη οἵ νεῖ. 31 παῖ Ὦς 18 τε]ΠἸπρ 
τε (τυ. Βαϊ ἴδετε 15 πο Μϑ. δυϊβοσίν 
ἔοσ ἴπυ8 ττεδιίηρ νν. 32, 33. 

Ψεσ. 32. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθν. κιτιλ.: 
ἐπ Ῥανιαδομς ἐδπε εἰππαγοῖ πάθον Αγοίας 
ἐλε ἀἰηρ ρμαγάεά ἐΐπε εἰν ο7 ἐδε ανια- 
ϑέόμές, 5(.,) ΟΥ̓ Ρδοίπσ ἃ ψαῖςῃ αἱ ἴδε 

αἴε68, ἰο ἑακε "ιε; ἀπά ἐπγορὰ α τοϊμάοιο 
ΟΡ 8ῃ δρεγίυσε ἰπ [ΠῈ οἷν Ψ8}1, οὐ {πε 
ψϊπάονν οὗ ἃ Πουβε ὀνεγῃδηρίηρ ἔπε νν41}}} 
τοας 1 ἰεἰ ἄοιοπ πα δαεκεί ( άνη ἰ8 
δηυτῃίηρ τυνϊϑιεὰ, ἀπ δὸ μετα ἐπ ὑτάνα ᾶ 
τορε δαβκεῖ; σφυρίς 18 τῆς ννοτὰ υβεὰ ἴῃ 
Αςῖδβ ἰχ. 25) ὃν ἐλ τυαῖ!, απὰ ἐτεαῤεά δὲς 
λαπάς. Τῆς ἱποίδεπε ἰοοὸκ ρίαςς οπ 8ι. 
Ῥαυ]β τεΐϊυγη ἴο ᾿απιάβοιβ ἔγο Αταδία 

(6 8]. 1. 17) δἀπά ἰβ παιζγαϊβᾶ ἴῃ Αςίβ ἴχ. 
23-25. ΤὨε ἀδία οἵ ἰΐ ἰ8 ἱπη Ὁ ἰπ τῆς 
οὨγοποίΐορυ οὗ τὸ Αροβιῖεβ 1936. 1 
οουϊά ποῖ βανε Ὀεεη Ὀεΐογε α.Ὁ. 34, ἴογ 
ςοἱπ8 οὗ Τιδεσὶ5 ρσονε Ὀαπιδβουβ ἴο ανα 
Ὀεεπ ὑπάες ἀΐγεςὶ Εοτηδη δάπικιπίβιγατίοη 
ἱπ τῆαι γεᾶσ. Τιθεσίυβ ννᾶ8 ὑπ] Κεὶν ἴο 
μᾶνς παηδεὰ ᾿ασῆδβοιβ ονεὲσ ἴο Ατγεῖδβ 
τουτί οὗ ἴτε παπιε), ἴῃς Πεγεάϊταγυ ομίεῖ 
ῳ 2 Μδᾶοο. ν. 8) οὗ ἴδε Ναραίπβδη 
Ασϑῦβ ; ἔογ ἀρ ἴο {πε οἷοβε οὗ ἴδε τεῖρῃ οὗ 
Τιδεγίυβ σα] Ππατν ορεγαιίουβ ψγέγε Ὀεΐηρ 
ςδγτί ἃ οὐ δραὶπϑὶ Ασεΐδβ ὃγ ἴῃς ἰεραῖβ οὗ 
ϑυεία. Ηξεπος ᾿Παπηδβοῦβ ννᾶβ ῬγοῦδὈΪΥ 
ποῖ ςεὐεὰ το Ατεῖδβ ὑπ] τῆς τεῖϊρῃ οὗ 
ΓΟ αϊΐρυϊα, ἀπ ςοπβεαυθηιν τπ18 εριϑοάς 
πῃ 51, Ῥδυ}᾽ 8 11 σαπποῖ μᾶνα [ἀκα ρίδος 
Ὀεΐοτε τε τυ ά]ε οὗ α.Ὁ. 37. [πβιϊραϊοὰ 
ὃγ ἴδε [εν (Αἰ ἰχ. 23), ἴῃε “ εἰ βηδσς ἢ," 
οζ ργονι ποῖδὶ ροόονεγηοσ οὗ απιδβοὺβ ὑπᾶογ 
Ασεῖδβ (7. τ Μδος. χίν. 47), ἰδ] ἃ ἃ ρίδη ἴοσς 
186 δγτεϑὶ οὗ ἴπε Αροβίία ννίςἢ ννᾶ8 ἔγτυβ- 
τεαῖϊεὰ ὃῃ 51. Ρδυ}᾽ 5 ββοᾶρε ἴῃ ἴῃ πιδπηοῦ 
ἀεβογί θεὰ (οἵ. [ο5ἢ. ἰϊ. 15,1 ὅδζη. χίχ. 12). 
ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙ].--ῆνν. 1τ-6. ΤῊΞ ΑΡοβ- 

ὙΡΕΒ ΝΊΒΙΟΝ : ΙΕ ἨΞ ΟΗΟΒΕ, ΗΕ σοῦ 
ΒΟΑΒΥ ΟΕ ΙΤ.-,΄νες. τ. ὙΝΗΏ Τίιβοῇ., 
ΜΝ. «πὰ (πε ΕΝ. νὲ δάορι ἴδε τεαά- 
πᾳ (8βεε οτγῖϊ. ποίεβ) : καυχᾶσθαι δεῖ" 
οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ κ.τ.λ.: 
1 νιμδέ πεεάς ρίουυ, ἐλοηρὰ δὲ ἐξ ποὲ ἐχ- 
εὐϊεμέ (5...) ΤῊΥ Ορροπεβηῖβ ἀγῖνε πὶὲ ἴὸ 

1); δινέ 1 τοῦ! ξοπῖε ἐο υ͵ἱδίομς Βυςο ἢ 88 
ΜΕῖα βεεη ὉΥ Παπίεϊ (χ. τὴ, νος ἢ νετα 
᾿ἀρβ βοῆς 88 ἴο θὲ ρτδηϊεὰ ἱπ ἴπε Νὲν 

ἰβρεηβαϊίοη (]οεἱ ἰϊ. 28 ζ., αυοίεά ἱπ 
Αςῖβ ἰδ. χ7), ΨΒΙΟ Μετ βεε ὃγ ϑῖ. 
Ῥεῖεσ (Αςῖβ χ. 10), ἂπά ὃγ 8:. Ϊοῃπ (εν. 
ἰ. το, ἵν. 1), ἃ5 ννε]} δ8 ὃν 81. Ρδυΐ Ὠΐπι- 
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ΧΙ]. τ. Καυχᾶσθαι 1 δὴ 5 οὐ συμφέρει ὃ μοι - ἐλεύσομαι γὰρ 4" τυκοὶ, 8, 

εἰς "ὀπτασίας ὅ καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 2. οἶδα ἄνθρωπον ὃ ἐν Ἀεῖν καὶ. 

ἡ Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων, (εἴτε “ ἐν " σώματι, οὐκ οἶδα - εἴτε Ὁ Κεβ.ν. τ. 

ὁ ἐκτὸς “ τοῦ ὃ σώματος, οὐκ οἶδα: ὁ " Θεὸς " οἶδεν ") " ἁρπαγέντα ἃ τ Θοτ. νἱ. 
τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 5. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, « ζΒαρ. χὶ. 

(εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ᾽0 οἶδα- ὁ Θεὸς οἶδεν ) ( Αείε νἱῖ!. 

4. ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν " παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἢ ἄρρητα ῥήματα, ἅ ἤβιοας. ἵν. 
Χχίΐ, 5. 

1γ; εν. 
ΕἾμυΚε χχὶϊὶ. 43; αν. ἰΐ. 7 ΟὨΥ. Β εζγε οὔἹγ. 

τως, ἢ, νᾳ. Ργεῆχ εἰ Ὀείοσε κανχ. (ἔτοπὶ χί. 30). 

3 ΚΜ βυρροτῖ δη; 
δηὰ ϑυτίας νββ. πᾶνε δει. 

Ὁ" δηά πε Βομαδίσις ρῖνε δε; ΒΌΞΕΟΤΡ 17, 37, ἴδε [νἀκίπ 

5 ῬΚΕΚΙ, δηὰ τπε Ἠδγοίεδῃ βυρροτί συμφερει μοι; Ὠ“" δηὰ (πε Ῥεβδίτῖο ρίνε 
συμφερει «ἱμουΐ μοι; Ῥεῖϊες συμφερον μεν ϑἱἢ 3 ΒΟΡ 17, 6γ"", ἢ, ξ, νβ. ἀπά τε 
Βοδείσὶς. 

4 γαρ ἰ5 τεδά ὈὉγ ΠΕΚΙ, ἀπά τῃε ϑυτίας νββ.; Ῥεῖϊες δε νι τ δὴ Β (ν ΠΙ ἢ δα και) 
6Ρ 1:7, 73, ἔ, δ. νᾷ- ἀπά ἴῃς Βομαϊσγίο. 

δᾺΡ Βᾶνε εἰς τα(ς) οπτ. 

Τ Ὁ" Ε" Πᾶνε εν τῳ σωμ. 

4 ἃ, καὶ εἶνε Χριστον ἕο: Κυριον. 

8 Β οπι. τον θεΐοτε σωματος. 

9 ΌΡΟΕΟΚΙΜΡ βυρροτὶ ἐκτὸς (ἔγοπλ νεῖ. 2); ΒΡ. Ἔ“" πᾶνε χωρις, ΨΏΙΟΒ ἰδ 
ῬεΙΠΔΡ5 ργείεγδαϊε. 

10 Β οπι. ονκ οιδα, ἀη δοοοτάϊηρ!]γ ΚΝ. Η. Ὀσγδοκεῖ ἴῃς ννογάβ. 

561 (Αςἴβ ἰχ. 3, οὔ τ Οοσ. ἰχ. 1, Αοίβ ἰχ. 
12, χχὶΐ. 17) απᾶ γουεϊαίίοης οὗ ἐπε 1, ογά, 
50.» τενεϊδίίοπβ ρστδηϊεὰ Ὁ ΟἾσίβὲ (εν. ἱ. 
1). 81. Ρδὺϊ] τερεδιίεάϊυ ἰπβίβϑῖβ [παῖ με 
τεςείνεά ἰδ πιεββᾶρε δι’ ἀποκαλύψεως 
Ἴη. Χρ. (641. ἱ. 12, ΕΡΒ. 1..3; οΥ τ Οοσ. 
χὶ. 23, χνυ. 3); ὁπ. ὁπ οσοδβίοῃ δα ννεηῖ 
Ὁ ἴο 7ετιιβαῖεπιὶ κατὰ ἀποκάλυψιν (64. 
ἰϊ. χα); δηά δε οἰαίπιβ ἴο πᾶνε ἴῃς βοόννεσ 
οὗ βρελκίηρ ἐν ἀποκαλύψει (τ: Οοτ. χίν. 
6), 48 πδά δἷβο βοπιὲ οὗ πὶβ ΟὉοσίπιβίδη 
οοηνοτγίβ (1 Οος. χίν. 26. Ηδ πον σῆβη- 
τίομβ οὴς βίρτδὶ ἱπβίδπος οὗ βυοῇβ ἃ 
“ νἰβίοη δηὰά τενεϊδιίοη ᾿" ΠΟ νν88 
νουοπδαξεά ἴο Βίτη. 

Ψψει. 2. οἶδα ἄνθρ. ἐν Χρ. κι-τ.λ.: 1 
ἄποιυ (ποῖ “1 πεν" 848 ἴῆς ΑΝ. 888 (1) 
α »ιαπ ἐπ Ολιγίϑέ, ἐ.σ., ἃ ΟὨτγιβείδῃ (βεα 
τε), γομγίξεη γεαγς ἀρὸ (ἴον ἴμε σοπβῖσ. 
πρὸ ἔτ. δεκ. ο΄, Ιομη χιϊ. 1)---τολείμεν ἐπ 
ἐπε δοάγ, 1 ἄμοιο ποέ; ΟΥ̓ τυλεί με ομέ οὔ 
ἐδ δοάγ, 1 ἀποῖσ ποὲ (τε ννοτὰβ ἀϊ185- 
εἰς εν ἱπάϊςαιϊιε 51. Ῥαυ]β θεϊϊεῦ τῆδὶ 
Ῥετζοεριίοη 8 ροββίθϊε ἕος ἃ ἀϊβεπιροάϊεὰ 
δρίσ) ; Οοά ἀποισείμ---ομεΐ απ οπε σαμρλὲ 
ΜΡ ἰο ἰδέ ἐλιγά ἀεαυεη. Οὗ. Ἐξεῖκ. νιῖ!. 
3. “Ὅδε ϑρίγιε ᾿εὰ πὲ θεΐννεεη ἴῃς 
ξασῖ ἀπά {πε πεᾶνεη, δηὰ ὕτουρῃὶ πης 
ἴῃ δε νἰβίοπβ οὔ αοά ἴο Ϊεγυβϑίεπ." 
Τῆε ἀδῖε οἵ {π|5 ἴσᾶπος πιυϑὲ ἢᾶνε Ὀδεπ 
δῦουϊ 41 οἵ 42 Α.Ὁ., γεᾶσβ οὗ ψῃϊςἢ να 
δανςα πο ἀεῖ8:}8 80 ἔδσ 48 581. Ρδυ]᾽ 811 
ἰ6 σοπςετπεάᾶ; ργοῦαῦὶν ἢα ννᾶβ [ἤθη αἱ 

Ταγβὺβ (Αςῖβ ἴχ. 30, χί. 25; ο΄. ἴδε τεΐεσ- 
εποε ἴο ὅ8ι. Ρδὺὶ ἱπ ἴῃς ἀϊαίορυς Ῥλεῖο- 
ῥαϊνὶ5, 8 12: ἐς τρίτον οὐρανὸν ἀερο- 

τήσα4). Τῆε πηεπιίοη οἵ “πε Ὠϊγτὰ 
δανδη " ταίῖβεβ ἱπιεγεβιίπρ 4υθδιϊοηβ 85 

ἴο ]εννίβῃ Ὀε]ϊεῖβ. ὙΠεῖε ἰδ πὸ ουδὲ 
τῃδῖ ἃ ρίυγαι εν οὗ “ μεᾶνεπβ᾽" 8 τεοοῦ- 
πἰβοὰ ἃ}} ὑπο Ὲ τἰῆε Ο.Τ. (δες, 4.3.» 
Βευϊ. χ. 14, 1 Κίηρβ νι. 27, Νεδ. ιχ. 
6, ΡΒ. ᾿ἰχνῖϊ, 33 δηᾶ οχὶνὶ. 4); δυΐ 
1 δᾶβ Ὀδθη πιδίζεσ οὗ ἀΐβρυϊς ψ πΠεῖδεσ 
πε ΚΔΌΡΙπῖοα] βοΒοῸ 18 σεοορηϊβεὰ σόυδη 
Βεάνθηϑ οσ οηἷγν ἐΐγεθ. Ἡονενεσ 11 ἰβ πονν 
ζαϊτῖν 611 Ἐβϑι δ βιὰ τμδῖ, ἰπ σοσηπιοη 
ἢ οἵμος ἀποίδηϊς ρθορίεβ (ε.6., [δε Ῥαγ- 
8ε68, ἀπά ῥγορδδὶν ἴῃς Βαδυ]οπίδη8), πε 
7εννβ τεοορτιίϑεά σένεηρ ἤεᾶνεπβ. Τῆΐβ 
νίεν ποῖ ΟΠΪΥ ἄρρεδῖβ πὶ ἴμε ρῥβευά- 
ἘρΊρταρῃίοδὶ [Πτεγαῖυσε, ας π᾿ βοτς οὗ 
τῆς ἘΔίπειβ, ἐ.5., Οἰεπιεηῖ οὗ ΑἸεχαπάσίδ. 
118 πιοϑὲ ἀειϊαϊϊεά εἐχροβίτίοπ 18 ἐουπά ἴῃ 
τῆε Βοοᾷ οΥ ἐδιε ϑεονείς οΥἹ Ἑποοῖι, ἃ [εν 88 
δροοδῖγρβε ψτίτθη ἰπ ὅτεεκ ἱπ τῆς ἢἤγδι 
ςεηΐυγΥ οὗ οὖγ ογᾶ (πονν ΟἹἱγ εχίδηϊ ἴῃ ἃ 
ϑεϊανοπὶς νεγβίοπμ). [ἷἢ οδἤᾶρ. νἱϊ. οἵ 
1π|8 ννοκ Μὲ Βπὰ τμῃδὲ Ῥαγδάϊβε ἰβ ἐχ- 
Ρ᾽ΙοΙγ Ἰοςαϊεά ἐπ ἴδε “ ταῖγτά πεάνεη," 
ὙΠΙΟΒ ἰ8 τ8Ὲ νῖενν τεοορτιίβεά ἤετε ὉΥῪ 
8:. Ῥδὺ] (8ε6 Ομαγίεβ, δϑοίαυοπίς Ἐποιὰ, 
ῬΡ. χχχὶ. 8... 

νν. 3,4. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον κιτ.λ.: 
απὰ 1 ἔποιῦ τμεὴὺ ἃ πιαπρ (ἢῈ βρεδκβ 
ΜΈ δυο οδυϊίοη δηὰ τγεκίςεπος οὗ 1815 
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ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 

ΧΙΙ. 

5. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι " 
Ἰ ΚΕΙ͂ ἰ ας, ὑπὲρ! δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ' ἀσθενείαις μου. 

τὰ Ἴθι. 6. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι Σ ἄφρων - ἀλήθειαν γὰρ 

ΟΗετε οαἶγ. ἐρῶ - ' φείδομαι δὲ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ 
ῬΈΑ ἢ απο κι Ὰ 8 ἐξ ἐμοῦ 
ᾳ Μίδσκ ἵν. οὔει τι μου. 
ὅσ: (οι. 
ἵν. αὶ. η. Καὶ τῇ " ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα “ μὴ " ὑπεραίρωμαι," 

ἔδόθη μοι “σκόλοψ τῇ σαρκὶ, ἄγγελος "Σατᾶνό ἵνα με “ κολαφίζῃ, 

1 Ὁ" 828 περι δε ίοτ νπερ δε. 
3 ΒΡ 17, 6γ"", ἁ, ε, ἴτε ϑυτίας δπὰ Βομαδίγις νβ8. οπι. μου ; 'π8. ΌΞΕΘΟΚΙΜΡ, 

ἔ, 5. νξ. (ο΄. νετ. 9). 

ΣΟ ἜΡΚΙΡ, ἁ, ε, ἔ δπά τε Ἡδγοίθδη βυρροζὶ αἀκονει τι; Ὀεῖίεσ οπι. τι ψἱΒ 
δ ΒΌΞΕ“"α 17, 37, δ. ἴδε Ῥεβῃίειο ἀπά Βοπαίγις νββ. 

4 Τῆε Ὀεβὶ δυϊδμοσίτϊεβ ΑΒΕ 17 τεδὰ διο Ὀείοτε ινα ; ἴξ ἰ8Β οπιεϊεὰ ὃγῪ ὈΕΚΙΡ, 
τῆς 1,Δτἰη ἀπά ϑγτίας νβ8.. “ἃ σμαγαςιεγίβεὶς ΚΝ εβίεγῃ δἰτεπιρί ἴὸ ἄεαὶ ἢ ἃ ἀϊθῆου 
ὃΥ εχοϊβίοη ᾿᾿ (Ηοζῇ). 

δΌΕΓΡ βῖνε νπεραιρομαι. 

δ .Α ὈΌΓΕΚΕΡ δηὰ τπε ΗἨδγοίεδη πιαγρὶπ βυρροτίῖ Σαταν ; ὑεῖϊες Σατανα ψγἢ 
ΜΑΒΡ 6 1γ", 6γ"", τἰῆε Βοπαϊτίς δηὰ 1,δτἰπ νβ8. (Σαταν 5 ἰηάεοϊ. ἰπ τ Κίηρβ χὶ. 
14, δυξ {πε ἴοστῃ ἴῃ Ν. Τὶ ἰ5 αἰννᾶυβ ἴῃς ἀεο!παῦ]ε Σαταναε). 

ταοτπεπίουβ Ἔνϑηΐ ἴῃ ΒΒ βρίττιΑὶ] 11ξπ τΠδὶ 
Ὡς ΜΠ ποῖ ἌἼνθὴ ἀδβογῖθε ἰὲ ἰῃ ἔπε ἤσβι 
Ῥεῖβοπ) . .. ἀοῖῦ ἐμαὶ ἄε τοας εαμρκὶ 
ΜΡ ἱπίο Ῥαγαάίξε (ΒΕε ὑτενίουβ ποίε), απμά 
λεανά μηποῤοακαδίς τυογάς τοκίολ ἐὲ ἐς ποί 
ἰατυζμὶ ον α νιαπ 0 πέξεγ; Βυ ἢ ψνογάβ 
81 τεβεσνεᾶ ἕοσ ἴῃε Ὀϊνίηε νοῖςα ννῃϊς ἢ 
Βρεᾶκβ ἴο πηᾶῃ, δ πουρἢ [ἢ15 σγεβισγιοτοι 
οε5 ποῖ ΔΡΡΙὺ ἴο αἰΐ Ὀἱνίπε ννοσάβ, 
Ψψει. 5. ὑπὲρ τοῦ τοιούτον κιτιλ.: ὁπ 

δελαὶ οὗ Ξμεῖ απ ομὲ τοῦἱἱ 1 ρίονγ, ὃμέ οπ 
"ὗε οὐὐπ δελαι, ἐ.ε., οὗ ταγβεὶξ 'π ΤΥ 
Ποιτηδὶ βίδιθ, 1 τοῖἱἱ ποί ρίογν ταῦ ἱη νιν 
τοεακμόϑϑές, ΔΒ Ὧδ Π45 δἰγεδὰν ἄοπε, χὶ. 
23 ἢ. : 
ὅγέν. 6. ἐὰν γὰρ θελήσω κανχ. κιτιλ.: 

νὰ πιυδὶ ΒΌΡΡΙΥ ἃ βυρρτγεββεὰ οἴδυβε : 
“Απὰ γεῖ, 48 γου δεα, ἱΓ 1 ἀἱά οἤοοβε ἴο 
Ὀοαβὶ, ἴ Βῃουϊά Κεερ νη τΠῸ ἀγα τπ "Ὁ 15 
τῆα βεηβε. ον ἐγ] Ἑπομϊά ἀεπὲγε ἰο ρίονγ, 
1 «μαὶ] ποὶ δὲ Γοοϊ δὰ (ε7. χὶ. τ διὰ νετγ. α1), 
ον! «καὶ! ς«ῤεαὰ ἐλε ἐγμέᾷ (χὶ. 31); δμὲ 1 
7ονδεαν, ἰοϑί απν πιαη σον ἀσοομπὲ οὗ 
ς αδουε ἐμαὶ τολίοκ πὰ 5εείδ νιὲ ἰ0 δὲ 
ΟΥ̓ κεαγείκ γον πιὲ. Ἧε 15 δηχίουβ πὶ 
δε 5Βῃουὰ θὲ Ἰυάρεά, πο Ὀγ δίβ τεροζῖ οὗ 
Ηἰβ οὐνῃ βρίγίτυδὶ εχρεγίεποεβ, Ὀυῖ ΌῪ Ὠῖ5 
Ἰαδοτίουβ δηὰ ραϊπδιὶ {πὶ ἰπ τῃε βεγνίος οὗ 
τῆε αοβρεὶ. [τ 8 ἱπβίσυςιινε ἴο ποίϊςς 
τῆᾶῖ Πε ἄοεβ ποῖ Ὀτγίηρ ἔοσιναγά {Π|8 ν᾽ βίο 
ἃ5 συϊάεπεο οἵ τῇς (τυ οὗ ἀοοίτγίπε; δε 
ΟὨΪν πιεπεϊοῃβ ἰξ ἱποίἀεπιδ!ν ἂἀπὰ ΠΗ ἢ 
τεβεῖνε 845 ἃ ὨὈϊνίπε πιαηίἐεβίδιίου οὗ 
πο ἢ Πα ταῖρι ἱερτεϊπιαῖεῖν δοδβὶ, 1Ὁ Πς 
σμοβδα. Οη ἦτε οἴδες μδηᾶ, ἢε δρρεδῖβ ἴὸ 
τῆς ἴδοι ἐπαὶ ες Πδὰ βεεὴ πε Εἰβεη ΟΠ γίβὲ 

Ἃ 

(1 Οος. ἰχ. 1, χν. 8) 85 οὗ ρτεδὶ εν δεπιῖδὶ 
ἱπιρογίδηςθ, ννϊςἢ ἱπάϊςαϊεβ παῖ ἢς Ῥὲε- 
ἢενεά ἐλαέ νἰβίοη ἴο δε “ οδ᾽εςιίνε" ἰπ ἃ 
8εῆβε ἱπ ψνῃϊοἢ ἴδε νἼβίοηϑβ οὗ δῃ εσβίδιεις 
ἴσᾶῆςα ᾶζε ποῖ. 

γν. γτῖο. Ηἰβ “ΤΗΟΕΝ ΙΝ ΤῊΚ 
ΡΊΈΒΗ ᾿᾿,---νες. 7. καὶ τῇ ὑπερβ. τῶν 
ἀποκ.  νε τεδά διό, ἰπε5ε ννοτὰβ ουρδι 
εἰῖπεγ ἴο Ὅς ἴᾶκεη ἢ τῆς Τοποϊυάϊηρ 
ψνογάβ οἵ νεῖ. 6 (485 ὃν ΝΝ. Η.), οἵ---τεραγά- 
ἱπᾷ νεῖ. 6 85 ἃ ρδγεηῖῃεβι85---ν ἢ νογ. 5 
85 Ὁγ 1,Δο πιάπη). Νεῖῖπεῖ ρίνεβ ἃ 88115- 
ΟἴΟΙΥ 86η86, δηά ννε {πετγεΐογς ἔοϊ᾽ονν (86 

ἘΕΝ. ἴῃ τεραγάϊπρ ἴδε οοπβιγισείοι ἃ8 
Ὀγοκεῆη. Ηε βᾶγβ αμπά ὃν γέαβοη οὗ ἐλε 
ἐχοεείηρ ργεαίπεος οΓ ἰλε γευείαἰΐοη5--- 
δηὰ τπεη βυάδάεην οπαηροβ πε ἕογπι οὗ 
δε βεπίεηςε.--διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρ. κιτιλ.: 
τολεγεέΐονε, ἐκαὶ 1 Ξ«λομία ποί δὲ ἐχαϊεά 
ουεγγεημοῖ, ἐδεγε τῦας ρίυεη ἰ0 πιρ, 56... ὉΥ͂ 
Ααοά (45 Αἱ σ Οογ. χί. 1:5, χίϊ. 7, (αἱ. {ἱϊ. 
21ὴ, α ἐκογη ἐπὶ ἐμπε ἤδδα, απ απρεὶ οὗ ϑαίακ 
(γῆο ἰ8 τεραγάθα 48 μανίῃρ βονγεσ ονεῦ 
{πε σάρξ, [κε χίϊ, τ6, τ Οος. ν. 5, 190 
ϊ, 5), ἐμαὶ με τεὲρκὲ διμ7εῖ πιε (βεε τεβ.), 
1πεὶ ργεβ. ἴεηβε ἱπάϊοδιϊπρ τπᾶὲ [18 
“Ῥυβεῖίηρ Ὁ ννὰ8 ποῖ ἃ βίηρὶε ἰβοϊδιεὰ 
ταὶ ὰϊ σοπιίπυαὶ, ἐπαΐ] «κομί ποὲ δὲ 
ἐχαϊίεα ουεγπιμεκ. ἴτὰ οἰαββίοαὶ ασεεκ 
σκόλοψ τηεδῃβ ἃ “βίδκε," δηὰ τῃϊ8 ἰ5 
Εἴνεη 85 δῃ αἰϊεγπδῖϊνε γεπάδγίηρ ἰη τῆς 
ἘΝΝ. πιατρίη. Ὑπυβ τε Αροϑβιῖε᾽β ττίαὶ 
ννου]ά μὲ Πἰκεπεά ἴο ἃ οοπιίπυδὶ “ ἱπιραῖε- 
τηεηῖ ". ϑδίδηϊευ, ῆο δάορίβ {Πὶ5 τεπᾶεσ- 
ἵπρ, οοπιραγεβ (Δ]. ἰϊ. 20 “1 ἂπὶ Ἵσγυοϊβεὰ 
ν ἢ ΟἾγιβὲ ". Βυὲ ἴῃ ἴδε ἀτοεκ οἵ ἴδὲ 
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ἵνα ' μὴ " ὑπεραίρωμαι. 8. ὑπὲρ 3 τούτου τρὶς ὃ τὸν Κύριον παρε- τ "κε ἱν. 
κάλεσα, ἵνα "ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ - 9. καὶ εἴρηκέ μοι, "᾿Αρκεῖ σοι ἡ ΠΝ 
χάρις μου" ἡ γὰρ δύναμίς μου ὁ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα" ἦν τ Τίτι. 
οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου," ἵνα " ἐπισκηνώσῃ ι ἥδις οδὶν. 

1 ἼΤΒε βεσοπά ινα μη νπεραιρ.- ἰ5 οτχηττἰςἀ ὃν ἢ ΑΠΕΑ 17 δπά {δε [,αἰΐπ νββ. ; ὑυΐ 
15 Ἰουπὰ ἴῃ 3. ΒΚΙ,Ρ, ἔπε ϑυγίδς ἀπά Βομαϊσὶς νββ., δηὰ 15 ργϊπίεά Ὁγ Τίβοῃ. ἀπά ΚΝ. Η. 

3.Α Βδ8 και νπερ. 3 Π Ἐ, ἀἁ, ε δπά τπε Βοπδαίγὶς γίνε τον Κυρ. τρις. 

4 ΘΟΑΞΌΡΟΕΚΤ,Ρ, τῃε ϑγτίας ἀπά Βοδδιγίο νββ8. βυρροτὶ μον αἴετ δὃνυν. ; Ὀεϊζεῖ οἵ. 
νὴ ΑΒ Ὁ δηὰ τε 1,ατίπβ, θυι [Π6 βεῆβε [8 ποὶ δθεοιεά. 

δ χελειονται, ἈΠ ΟΌΓΕΚΙΡ , δεῖϊίες τελεῖται ἢ Δ ΓΑΒΏ "6. 

5 Β 6γ"", τῆς Ηδγοίεδη δπὰ Βοβμαίτγίς νββ. ὁπι. μον δέιεσ ασϑ. ; ἰπ8. ΦΑΘΕΟΘΚΕΡ, 
τῆς 1,4, Ῥεβῃίτῖο δπὰ ϑδῃίάϊς νβ8. 

ΠΧΧ (βεε Ναπι. χχχὶϊ. 55, Ηοβαϑδ ἰϊ. 8, 
Ἐσροΐυ8. χὶθ!. 19) σκόλοψ υπάουδιεάϊγ 
ταδᾶπ8 “1Ποτη,᾿ ποῖ “ βίδακε᾽" (Εζεκ. 
Χχν. 24 18, ρεῦμαρβ, ἀουδιθι}). Π]|08- 
τταῖίοπβ οὗἩἨἁ ὠἰΐϊβ υ8ὲ ἰπ {π|8 β6εη8ε 480 
Οὐοὺγ ἰῃ Ασιοπηοστυβ, Βαργίυβ ἀπά {μὲ 
τηρϊοα] νντίτεσβ (βϑεε ΕἸεὰ ἐμ ἰος. δηὰ 
ἩΗεννιαίδεπα, χῖχ., Ῥ. 390) ; 4.6.» οὔτδε ραΐπ 
οὗ ουϊέηε ἃ τοοῦι [ ἰβ βϑαἰά ὅταν ἐμπεπαρ- 
μένος ἦ σκόλοψ σαρκί ((ο»:»:. ἐπι αῤᾷ. 
Ἡέῤῥοον., 25). ΝΥε Ποϊά, «θη, τδδὶ 
σκέλοψ δεσε σεγίδί ἶν πιεᾶπβ “ ἐποση,᾿" 
δηὰ τῃδῖ 8:1. Ραυ]β ἰτίδὶ 18 ςοπιραγεά ἴο 
ἴδε νεχαιίουβ ἱσεϊϊδιίοη οὗ ἃ πόση σαῖμεγ 
τθδη τὸ ἴπε δροηίβίπρ δπᾶ ἔδιδὶ ἰογίυσε 
οἵ ἱπηραϊεπιεηῖ ου ἃ βίδκε. ε πᾶνε πο 
Κπονϊεάρε 48 ἴο ψῆδι τΠἷ8 {γ14] ννᾶ8. [ἰ 
ἰ8 ἃ τῇεσε ἕδπου, δπὰ ποῖ ἃ Πᾶρρυ οπε 
(ρσορδϑὶν βιιρ ρεβεεὰ ὃν ἴδε [νδτίη «εἰ περέτς 
ἐαγηΐδ), τμαὶ τὲ σοπδίβιεὰ ἴῃ νἱοΐεηςε οὗ 
Β6ΠΒ.141 ραββίοῃβ (οὕ. εομπέγα τ Οος. νἱϊ. 7-0 
δηὰ νετ. 9 θεϊον). Ὑῆδῖ ἴπΠῸ σκόλοψ 18 ΔΠ 
ἰπάϊν!ἄυ4] ορροπεπὶ Ψνῇῆο ννᾶβ ἃ ““ὲ1Πογῃ 
ἰῃ μὶβ 5ιἀε"" (ς χ. 7, χί. 14) ννὰβ μεϊὰ Ὁγ 
ΟΒεγβοβίουμ! ; Ερῆσγαϊπη ϑυσὺβ ἰδεπεῆαεβ 
δΐπλ ἢ} ΑἸεχαπάεσ ἐπε σορρεγβπητῃ (2 
Τίπι. ἵν. 14}} Βαϊ (Π15 σιεββ μαγάϊν ἐχ- 
Ρἰαῖπβ σαρκί; [Π6 {τἰ4] ννᾶ8 ποῖ οἵ [6 
βρίγις, δυῖ ἐπ ἐλ ἤεδλ. 11 86επ|8 ᾿ἰκεῖὶν ου 
τῆς νῃοΐε τμδὲ 11 νγὰβ ἃ θοά Υ ἱπᾶγγ τυ, 
Ῥτοδαθῖν {πε ἀσθένεια τῆς σαρκός οὗ ΟΔ]. 
ἰν. 13. ]ετοπὶς (Οαί., ἰν., 13) ἀπά Τεῖ- 
τὰ] 1Π!140 (ἐφ Ρμάἑξε.,13) τηεπείοπ ἴπε ἐγαάδιτίοπ 
τῆδι ἰἴ ννὯ8 ἀεαάαεοδε ; ΚΠ 8 ννὰ8 ργοῦδϑὶν (1 
ἵδεγε ὃς δὴγ ἴγυτῃ ἰπ τῃς τγδά10Π} ΟὨΪΥ 
ἃ βυτηρίοπι. Αποῖπεγ νίεν (βϑυρροτίεά Ὀγ 
ἴηε Οεἰτῖς πᾶπὶε ἔογ πε ἀϊβεδβε) 18 ἐῤὲ:- 
ἐεῤδγ, ἃ ἄϊβεδβε ἴο ννῃϊοἢ “ νι ϑίομ τε" 
416 βαϊὰ ἴο θὲ ρζοπα, δυϊ ννῃιο ἢ δ ςιοὰ 
ἵν Ὸ ΒΟἢ ΒΊΓΟΠΡ πιὲπ 48 Νδροίεοη ἂπὰ 
Ρεῖες τς ατεαῖ. ὙΠοβς ΨΠο ΠοΙά τῃϊ5 
νίενν βέπεγαιν ροϊπὶ ἴο ἔπε οἰγουπιβίαποαβ 
οἵ ὅι. Ῥαυ} οοπνετβίοῃ 88 111 ἰσατίηρ Δπ 
δἴίδοῖκ οὗ τῆς ἀϊθϑοτάθσ. Βυῖ ἐλὲς δὲ ἰβᾶϑὲ 

18 ἐχοϊυάεά Ὀγ τῃς Αροϑβιῖε᾽8β ονπ Ψψογάβ; 
τῆς “Ἰἤοτη ἴῃ 186 βεβῇ ᾿᾿ ννᾶβ “ βίνεη " 
Βίτη αὐέεν τῇς “ νἱβίοη ᾿᾿ οὗ ἐουτίξεῃ γεδγβ 
Ὀεΐοτε ; ἐ,4., [ἢ 15 ἱπῆγγαν σᾶπη6 ροη Ὠἰπὶ 
αὐίεν τἰῃε γεᾶσ 41. Αποίδεσ ρίδυϑι]ς σοη- 
)εσίυτε (5βεε Εδγγᾶσ, δ5έ. Ῥαμὶ, Ἐχουτζβ. χὶ., 
δυῖ οὐ Βαπιβαν, δὲ. Ραμὶ ἐλε Τγαυεϊίεν, 
Ρ- 39) 8 ἴπδῖ τῆς Αροϑβιῖὶς βυβεσγεὰ ἔγοτῃ 
οῤκέλαίν»ια (υΓ. Αςὶβ ἰχ. ο, Ο4]. ἷν. 15, 
Ν]. 11), ἃ ΝΕ σοπηπίοη ἀΐβεαϑε πὶ ἴἢς 
Εαβϑι. Ρχοῖ. Ἐδπιβᾶν (ἰοἊ. οἷέ., ἢ. 94 6.) 
ἘΠῚΠΚΒ ἰτ ννὰ8 οἤγοπὶς, τηβϑίαγίαὶ ἕενεγ. 
ννΒδίενεσ ἢὶβ ἱπῆγπιϊν νν88, ᾿ξ ἀρραγεηεῖν 
δΒεοιεὰ {πε ἀϊρπὶιγ οὗ 85 ουϊνυνατά ἀρρεᾶγ- 
δῆςε (6Δ!. ἱν. 14), δῃὰ ννᾶβ ενίδεπὶ ἴο ἴδε 
εγε. Ἐὸογ ἃ 1} ἀϊβοιβδβίοῃ οἵ με ναγίουβ 
τῃεοτγίεβ οὐ ἴπε βυδήεςϊ 8εὲεὲ [ἱρδείοοι, 
Οαϊαΐξίαπς, Ῥ- 186 Κ΄. 

Ψνεῖ. 8. ὑπὲρ τούτον τρὶς κιτ.λ.: οον- 
εεγπὲηρ ἐπὶς ἐκεπρ (ον “ 1Π18 Δηρεὶ""; ἴου 
ὑπέρ -Ξ “ ςοποετηίηρ ̓᾿ 5εὲ οχ ἱ. 8) 1 δε- 
ϑομρκέ ἐδ 1,ογά, ἐ.ε., ΟἸὨτὶβὲ (8εε νεσ. 9), 
ἐδγιοε ἐπα ἐξέ (ον “ Ὧε᾽} γνρλξ ἀεῤῥαγί 
ὕγονι νιθ. “ ΤὮΏγοα "᾿ 8εεπὶδ ἴὸ ροϊηϊ ἴο 
ἴῆχεε βρεοΐδὶ οοςδβίοηβ, ἤθη Πἰ8Β ργαγεγβ 
ἴοσ ἴδε τεπῖονδὶ οὗ Π18 τσία] ννεσε βρεςῖδ 
ὑτρεπῖ. [κα Αποίμογννμο ργαγεά τῃσῖςε 
1πᾶὶ τῇς οὺρ οὗ βυβετίπρ ταῖρ μὲ Ρ455 ἔγοσῃ 
Ηἰπὶ (Μδῖῖ. χχνί. 44), 81. Ῥδυὶ ἀϊὰ ποῖ 
τερεῖνε ἴΠεῈ ἄπϑΕΣ 18 βρίγιι ἰοηρεά ἔοτ. 
Βυϊ δε ἀϊά τεοεῖνα δῃ ἀῆϑινεσ ἀρυ πα πεν 
βυβῆςϊεπε ἴο βιγεηρίμεη δηά ἴο οοπϑβοῖς. 

γες. 9. καὶ εἴρηκέ μοι κιτιλ.: απ Ηε 
καΐξδ Ξαϊά (τοῖς ἴδε ρΡετγί. 8δ8 ἐχργεβϑίηρ 
τῆλε δροιάϊηρ νδιιάϊον οὐ τῃε Ὀινίπα ρῥγο- 
ταίβε ; 80 οἴξεηῃ ἰπ αὐυοίδιίοπβ ἔτοτὶ ἴδε 
Ο.Τ., 4... Αςἰβ χιιῖ, 34, Ηδθ. ἵν. 4, χ. 9) 
ίο νιξ, “"Μν ργαος ἐς βωβέείοη! [ον (ἧδε 
(φ΄. 158. χίλι. 2), ῶν Μγ ῥοισεν ἰς δείηρ᾽ 
νιαάε ῥεγίεεέ (τελεῖσθαι ἰ8 ἰουπὰ δετε 
ΟὨΐγ ; τῆς ἴδηβε ἱπάϊσαϊεβ ἃ ςοπἴίϊηυοις 
ἔλεϊ ἰῃ 8:1. Ῥαυ 5 116} ἐπ τυξαληιε55". 80 
[τ 18 βαιά οἵ Ομγῖβι τηδὲ Ης νγᾶ8 “ πιδάς 
Ῥεγέεοι [που ἢ Ξυβετίη 8" (Ηεῦ. 11. το) ; 
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ἀΒοβιν. δ. ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 10. διὸ " εὐδοκῶ ἐν " ἀσθενείαις, ἐν 

αι, ὕβρεσιν, ἐν Υ ἀνάγκαις, ἐν " διωγμοῖς,! ἐν 2 Υ̓ στενοχωρίαις, ὑπὲρ 
χ λει ΧΗ. Χριστοῦ - ὅταν γὰρ " ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἶμι. τι. Γέγονα "ἄφρων 
νει, 351 3 καυχώμενος 5: ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν 
Ἢ 4 Τίηι." συνίστασθαι " οὐδὲν γὰρ “ " ὑστέρησα τῶν " ὑπὲρ λίαν " ἀποστόλων, 

“Στ. 

Υ Κεβ. χί. εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 
81. 

Σ Ἐεβ' χὶ. 
16. 

4 Ἐεβ. ἐϊ. τ. Ὁ ΒεΗ͂. χί. 5. ς Βεβ' ἰν. 17. 

ΤᾺ οπὶ. εν διωγμοις. 

12. Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου "κατειργάσθη ὅ ἐν ὑμῖν ἐν “πάσῃ 
ἁ Κεῆ. νἱ. 2. 

3 ΟΌΘΈΘΚΓΙΡ βυρροτεῖ εν στεν. ; δεῖϊίετ και στεν. ὙΠ δ" Β. 

ΣῚΡ δηὰ τῆς ϑυγτίας νβ8. βυρροσγί {πε Ἴχρ δηδίογυ ρίοββ κανυχωμενος δε αφρ. 
οτὴ. ΑΒΌΕΟΚ, τῃε [νδτπ ἀπὰ Εργυρείδη νβ8. 

4 Β ἰπβ8. τι δῆεσ γαρ (ΚΝ. Η. ρίδος ἰξ ἐπ {πεὶγ πᾶ ρῖπ) ; αἱ Πδ5 ον γαρ. 

5 ΜΑΒ᾿ ΚΙ, βυρροτί κατειργασθη ; Β’ ΕΘ δᾶνε κατηργασθε. 

δηὰ οἔτδε ροννεῦ  ὨΙΟΒ Ηεδ σοτηπιυπίοδῖεβ 
ποτὰ Ηἰπηβο!  [Πς βᾶπὶε ἰᾶνν μοϊἀβ σοοά. 
ΟΥ ἴ5Α. χὶ. 29-31.--ἥἤδιστα οὖν κ-.τιλ.: 
"ποσί ρἰααὶν ἐπεγείονε τὐὐϊὶ 1] γαΐλεν ρίονν ἐπ 
γ τουεαληέ5565 (5..) ταῖμετ ἴπδη {πὶ ΓΠΕΥ 
βδουϊά δὲ τεπιονεά), ἐλαΐ ἐδ ῥοισεν οἵ 
ΟἈνὶςἐ (βεε οἡ νἱ. 7 ἀπά ζεῖ. ἔπεσε) γιὰν γεϑσέ 
πῤοη πιθ, 'ΐκ., “ΤΑ ϑρσεδὰ ἃ ἰδθεγπηδοὶα 
ονεσ τε ἡ. Τῇα ἱπιᾶρε ἰ8β (παξ οὗ {πε 
ΒΠεΟΠίπδῆ οὐ σκηνή, ἴῃ6 ροἴοσυ νῃϊς ἢ 
ννᾶ8. ἔπε βυπδοὶ οἵ πε Ὀἰνὶπε ῥγεβεῆςε 
ἰπ τὰς Ηοῖγν οἵ Ἠο]ίεβ, ἀεβοεηάϊπρ ἁροη 
τς Αἰ} (οὐ. ]οπ ἱ. 14, Εδν. νἱῖ. χσ5, 
χχί, 3). Τῆς ἵν γτεηἀθσίηρβ (" βίσεπρίῃ " 
δπά “ρονετς ἢ οὗ δύναμις ἱπ τῇς ΑΟΝ΄. οὗ 
118 νεῖβε ἂσὲ ργεβεγσνεὰ (δ! που ρ ἢ ἱπίοτ- 
ομδηρεά) ἰπ ἴδε ΕΝ. ΌΥ ἃ εὐτίουβ ἰπ- 
δἀνετίεπος οἡ ἴδε ρατί οὗ {πε Εενίβεσβ, 
ΨὯΟ ἅτῈ βΈπεγα γ βογαρυΐουβ ἐνεῃ ἴο 
ΡῬοάδπσΥ ἴῃ πιλίπιδιπίηρ ὑπιϊοστη ἴῃ 
Βυςἢ πηδίίετδ. 

ψες. το. διὸ εὐδοκῶ κιτιλ.: τὐλενεΐογε 
1 αν τοοῖ! σοπέεμέ ἐπ (ἴο εὐδοκεῖν ἐν ς΄. 
 ϑᾶπι. χχίϊὶ. 20, Μαῖϊ. 1]. 17, 1 Οοσ. χ. 
5) τοεαϊηδ55έ5, ἦι ἐμϑμὶ 5 (ὕβρις ἰ8 υδεὰ 
ἔοσ “᾿π)υγν " ἴο ἃ ΒῃϊΡ 'ἰπ Αςῖβ χχν]ϊ. 10, 
21; ἰξ ἄοεβ ποὲ οσςὺς εἰβεννῃεσε 'η Ν.Τ.; 
Ῥυϊ οΥ, ὑβρίζειν, Αςἰβ χίν. 5, τ: ΤῇεΒβΒ. ἴϊ. 
2), ἐπ πεοσσοέέίες, ἐπ ῥεγεεομέϊοης αμᾶ ἀἷ5- 
ἐγεσϑος, ζον ΟἈγίσέ᾽ 5 καλέ (εΥ. Μαῖῖ. ν. 11); 
ἴον τολεηευὸν 1 ανπλ' τοεαΐ, ἐδέπ ανὶ 1 
δίγοηρ. Μειβιεῖπ σοπιρατεβ ΡΟ 8 τὸ 
ἀσθενὲς ὑμῶν δύναμίς ἐστι (Μέί. Μος., 1., 
8 13). 81. Ρδυ 8 ννογάβ ᾶἃγὲ πιογε ἴῃδῃ 
ἃ νεῖ] ραγαάοχ: ἴπεὺῪ ὄχργεββ [86 ξαςῖ, 
το ψ Ὡς ἰβίοσυ δϑυπάδπην τεβίῖδεβ, 
ταὶ τε ννοσ Δ᾽ 8 Ἰὔσομε ἰβ τε Οσοββ. 
ν. 11-13. ΤῊΕ ΕΟΚΕΘΟΙΝΟ ΤΕΒΤΙ- 

ΜΟΝῪ ΤῸ ΗΙ5 ΟἸΑΙΜΒ ΟΘῊΤ ΤῸ ΗΑΝῈ 
ΟΟΜΕῈ ΕΒΟΜ ΤῊΞ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒ ΨΜΗῊΟ 
ΨΙΤΝΕΒΒΕ. ΗΙ8 ΑΡΟΒΤΟΙ͂Ο [!ΓἈΒΟυ ΒΒ. 

Ἂς 

--νε τ. αἰ. να ἄφρων ὑμεῖς κιτιλ.: 
1 ἀνε δέοονις Τοοϊ5Κ, 5ε., Ὀοαδίίηρ ἔδυ : γέ 
τον ῥεϊϊ δα νεὸ, ἱ.6., ᾽ἃ ν88 γουζς ἀοίηρ ; ἦν 
1 ομρπέ ἰο καυε δδεμ εονσηπάφά ὃν γοι 
(οΣ. 111. χ,.᾿ σογ. ἰχ. 1), ἐνδ.ν γοῦ βδουϊά 
ποῖ Βᾶνε ἰείς ἰξ ἴο πὶὲ ἴο βρεᾶῖκ Χγ οννῃ 
Ρταῖβεβ: γ0Ὸγ7 ἐπ ποίπέηρ τας 1 δελιέπα ἐλε 
δ', “Ππε  βυῤῤιτῷ Ψ Βοτη γοὺ ἰγυδὲ 50 
τεδάϊγ, αἰέπομσὰ 1 αντε ποίδιηρ, 5... ἴῃ 
αοά᾽ 8 εγεβ ως 70δπ νἱϊ!. 54, τ Οος. {ἰϊ, 
7). ΟΥ τῆς Αροβεῖεβ ργορεγῖίυ 80 οἽοδ]᾽εὰ, 
8ι:. Ῥδὺϊ (8118 βίπηβοῖς ἐν ἐλάχιστος (1 
Οος. χν. 9); θυϊ δε ν}} ποῖ δάπιϊ ἴοσ ἃ 
τοοσηδηῖ ἴῃς βυρατίοσιν οὗ ἴδε Οοτίπιδίδη 
Τυδείδειε, ᾿ὡκ χ 

Εἴ, 12. σημεῖα κιτιλ.: ἐγμὶ; 
(ἔδεσε 18. πο ἀπε μεθα το μέν) ἐκε ἤξιχᾳ 
ΟΓ απ ΑῤοΞίϊε (τοῦ ἰ5 χεπετῖς, “ϑς 8 85 
ταῖρῃῖ Ὀε ἐχρεοϊεά ἔτοπὶ δῃ Δροβέε"; οὐ 
Μασ. χνὶ. 20) τύέγέ τυγομρ λέ (ποῖα πα 
Ραβδῖίνε ; πε ἄοεβ ποὲ οἷδὶπὶ ἴο ὃς δηγ- 
τππρ τῶοτς ἰδᾶῃ Ασα ἰἱπβίσυπηεηῖ ; 
οὐδέν ἐστι) αποπρ γομ ἐπ αἷΪ ῥαίΐίεμεες, 
50.) ΟἹ Τὴν ρασί (ὑπομονή ἰ8Β Δπ ἐββεπίδὶ 
αὐδιν ἴοσ ἃ ΟἸγίβείδῃ πη ββί πᾶσ ; 866 
οη ἱ. 6), ἐπ δὲ ρη5 απὰ τυοπεγ5 απαὰ ῥοτυένς. 
ΤὨϊ8 ἀΐγεος δββοσιίίοη, πιδάς ἃ5 1 1 ὑνεσα 
ἰπάϊβρυςδθ]ε, (δαὶ πηγαοῖϊεβ μαᾶὰ ὕεεη 
ντουρμῖ δὲ Οοσίπτῃ τὨγουρῃ ᾿ἰβ ἀρΈΠΟΥ 
(8εε «αἷδο ἔοπι. χν. 19, 1 Ὅογ. 1]. 4) 
18. ποϊεννογίηγΥ. ΤΒς ἴῆτες ψογάβ υδεὰ 
8ῃου]ά θὲ ἀϊβεϊηρυίβῃεά, τέρας ἰΒ βοπιε- 
τοῖπρς δποπιδίουβ, ουϊδιάς ἴῃς ογάϊπασγυ 
οουγβε οὗ πδίῖυτε. ΤΠΐβ, μοινενεσ, ἰ8 ποῖ 
πε ῥγοπηίπεηὶ ἰάθα ἴῃ τῆς Ν.Τ. τηΐγδοϊςβ ; 
τέρας ἰδ πεῦε» υδεὰ ἱπ ἴῃς Ν.Τ. (βανε ἴῃ 
18ε αυοίδιίίοη ΑΟοΙ8 1ϊ. 19) ἐχοερὶ ἴῃ σοσυ- 
δἰπαῖίου ἢ σημεῖον τ ἃ “Βῖρη" οὗ 
186 Ὀἰνῖπε ρυγροβε. σημεῖα καὶ τέρατα 
8 ἴδε τερυΐϊα ρῆγαβε Ὁοΐῃ ἱπ ΟΤ. 
(Εχοά. νἱϊ. 3, εἰς.) ἀπά ἴπ ἴδε Ν.Τ. ἴος 
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" ὑπομονῇ, ἐν 1 σημείοις καὶ ' τέρασι καὶ ᾿ δυνάμεσι. 13. τί γάρ 5 Ἀφ δ. 
ἐστιν ὃ ἡττήθητε Ἶ ὑπὲρ ὃ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας ; εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ὁ ἔστι αν. 
ἐγὼ οὐ "κατενάρκησα ὑμῶν - ̓ χαρίσασθε μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. δα. ἰἰ, 

9; Ηεθ. 
14. ἰδοὺ τρίτον δ' ἑτοίμως ' ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ " καταναρ- 

44. 33. Χἱϊΐ. 5; ῬὨὶ]. ἰΐ, 4. πὰτ Οοσ. χνὶ. 2. ἢ Ἡετγε οἷγ.0 οἱ Ὅος. χὶ. 1:7 ουἱγ. 

Δ ῬΌΓΕΚΕΡ δπά τς Βοπμαϊειὶς βυρρογῖ εν σημειοις ; Δ. Ὁ", ἁ, ε, ἔ ἀπά τῆε Ηδι- 
οἰεδη Εἶνε σημειοις ; Ὁ, ξὶ ἀπά ἴδε Ῥεβῃϊτο και σημ. ; δὲς τε σημ.; Ὀεῖίες σημειοις 
τε νΠτἢ δ" Β 17, 73. 

5 ῬΘΒΟΑΌΡΟΚΙΡ βυρροτῖ ἡττηθητε; δειῖες ησσωθητε ἢ 9 ΒΌ", 

5 ὈῈ εῖνε παρα ἴοτ νυπερ. 46 δηὰ δε 1,Αἴἰπ νββ. γίνε ἐγω αντος. 

5ΊΜΑΒΟ, τπε [Ατἰπ, ϑγτίας ἀπά ϑδῃίάϊς νββ. ἤαᾶνε τριτον τοντὸ (ὨἙ δηὰ τδε 
Βοδδίτὶς ρίνε τουτο τριτον) ; οπι. τουτο ΚΙῚΡ (οὔ. χί!. 1). 

5 ὌΡΟΕΚΙ,, τπε 1νατίη, ϑγτίας ἀπὰ Ἐρυριίδη νβ8. βυρροτί καταναρκ. υμων; "Ὁ 
Βᾶνε υμας ἔοτ υμων ; οπ!. υμων ΑΒ 17, 73. 

1 ὉἘ, ἀ, ε δὰ και ἐκδαπανησω λῆει δαπανησω. 

8 ΝΟΌΡΕΕΚΙ;Ρ, ἢ, νρ. ἀπά με ϑυγτγίδο νββ. βυρροζί εἰ και ; οπῃ. εἰ και Ὠ "ἃ, ε, κα; 
οπ2. καὶ ΑΒΟ 17 δηὰ πε Ἐρυρίιίδῃ νββ. 

5 ΒΡΕΘΚΕΡ δπά δε 1, δε νβ8. βυρροτὶ ἀγαπων ; δεϊίετ ἀγαπὼω ἢ ΔΑ 17 
δηὰ {πε Ερυριίδη νββ. 

“ἐτηίγας 68; Ὀυῖ ἰἰ ἰ5 ἐπεὶς εἰρηαὶ ταῖμεσ 
ἴλη «πεῖς τυοπάεγγεϊ σμδσγαοῖεσ ὑροῃ 
ΨΏΙΟΙ βίσεββ ἰ8 ἰαἱϊὰ, ὍΤὸὺ ἀεβοσίδε τῇεπὶ 
88 δυνάμεις (Μαῖϊ. νἱΐ. 22, Αοἷβ χίχ. ΣΙ, 
1 Οος. χὶϊ. το, 28) ἀϊγεςιβ δἰϊεπιίοη τὸ 
ἴδε Ὀπιηϊροίεπὶ Βείηρ ἴο ννποσῃ ἴΠῈῪ ἅτε 
ως. 
Μεγ. 1:3. τί γάρ ἐστιν ὃ ἧσσ. κιτιλ.: 

“7ον τυλαέ ἐς ἐΐεγε τοπεγεῖνι γε τύέγε ἐγεαίεά 
α5 ἐπήεγίον (7. 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 10) ἐο ἐλε γεϑέ ψ 
ἐλε οἠπμγοῖες, ἐχοοῤί ἱπάσεά ἰπαὶ 1 πιγεε 
ἀἰά ποὲ διεγάφη γομ Οἵ. Αοῖβ χχ. 33,1 
Οος. ἰχ. 12 ἂπὰ νοσ. 16. Τῆς επιρμαῖὶς 
αὐτὸς ἐγώ τηᾶν ἱπάϊοαϊε ἐπαὶ ἴϊ ννὰβ οπῖν 
ἢε Βιτηβεῖ (πὰ ποὶ 8 ςοἰΐεαριε8) ν8Ο 
τεδιβεδ πηδίπίεπαποα (8δεε οἡ χί. 12). 
ΤὨῖβ ννᾶβ ἴδε ΟἿΪΥ σημεῖον τοῦ ἀποσ- 
τόλον ψὨΪΟἢ ἢς ἀϊὰ ποῖ ἐχῃίδίῖ δὶ σοσίητῆ, 
δηὰ Πε ἱγοηί δι δάὰ8, Εονυρίυες νῖὲ ἐλκὲς 
τογοηρ. 

νγν. 14-τ8. ΤῊΉΑΥ ΗῈ ὈῚ0 ΝΟΥ ΟΓΑΙΜ 
ΜΑΙΝΤΕΈΝΑΝΟΞ ΑΤ ΟΟΕΙΝΤΗῊ ΜΜ0Α8 Ὁ18- 
ἹΝΤΕΒΕΒΤΕΡ ΟΝ ΗΙ8Β ΡΑΕΒΤ.--- ἐγ. 14. 
ἰδοὺ τρίτον τοῦτο κιτ΄λ. : δελοίά ἰδὲς ἐς 
ἐπε ἐκμεγά ἕνιθ ἐπαξ 1 ἀνε γεαὰν ἰο οονις 
ἰο γομ. ἉΜΝΆΙς τπε8ς6 τνογάβ ΟΠΪΥ Ἔχργαβ8 
παῖ ἢς παὰ εξ γεαάν ἴο ρὸ ἴνηῖος Ὀεΐογα, 
ἴδεν δὲ αυϊϊε σοπβίβίεπὶ ἢ τπς Ὦγρο- 
ἰδεβὶβ, τεαᾳυϊγεά Όγ χίϊ!. 1, 2 ἀπά 1. 1 
(βες ]πέὲγοά., Ὁ. 5), ἴπαὶ πε μαά δοιϊυδι]ν 

ΝΟΙ͂, {|. 

βῥαϊά τννο ῥγενίουβ νἱβὶβ ἴο Οοσγίπι, τς 
Ὥτβι οὔ ὑνΒι ἢ ἰ8 ἀδβοσίρεὰ ἱπ Αςιβ χν]ϊ!. 
ὙΤπαῖ ννε πᾶνε πὸ ἀεῖδ:]8 οὗ ἴπε βεοοπά ἰβ8 
ὯΟ διρυπιεης ἀραϊπδὶ ἰἰ8Β πανίηρ ἰδκεη 
ΡῬίαςε.---καὶ οὐ καταναρκ. κιτιλ.: απά 1 
τοῦἱἱ ποὲ δὲ α διεγάφη ἰο γοι,, [οἸ]οννὶπρ 'π 
1πῖ8 ΠΊΥ ῥγδαοίίοας οπ ἴ8εῈὲὶ ΝῸ [ὈΥΠΊΕΣ 
Οὐοδβίοῃβ; 707 1 5εεκ πο γομῦς διέ γοκ; 
,)ῶν ἐλὲ οἰκέίάνεμ αγὸ ποέ δομπὰ ἰο ἴαν μῤ 
ἴον ἐπε ῥαγεμίς, ἴχλ ΜὨϊοῃ τεϊδιίοθ ἢς 
βίδηδε ἴο ἴπεπὶ (1 ὕοσ. ἵν. 14 ἔ,, ς΄. Οαἱ. ἵν. 
19). ὄνέ ἐὰε ῥαγεμίς ζὸγ ἐδε ολεάγεη (οὔ. 
Ρτον. χίχ. 14). 8ες οὔ χὶ. 12 ἔογ 9ιῖ. 
Ῥδυ] 5 ῥγίηοὶρ᾽ββ οἵ δοϊίοῃ ἵπ {πὶ8 πηδίτεγ. 
γε. 1:5. δὼ δὲ ἥδιστα κιτ.λ.: ἀπά 1] 

τοὶ νιοσέ ρίαάίν τῤεπάὰ απὰ δὲ τυλοί ἐν 
τῤεμέ ον γομν ξομὶϑ'᾽ βαλε ΕΓ ΤΒδρ. ἰ. 6, 

οπι. ἰχ. 3, ΡΏ]]. 11. 17,1 1688. 11. 8, 2 
Τίπι. 11. το ἔοσ ἴδε {κε τεβϑβίουβ οὗ 
υπβε 8} ἀενοιίοη). ψνχή ἰ8 Πεζεὲ υδεὰ 
(45 αἱ Ης;. χιϊ, σ7, τ Ῥεῖ. ἰϊ. 11) οὗ τπε 
ΒΡ γίῖαδ] ρατὶ οὗ πιᾶη, πε ἱπίεγεβίβ οὗ 
ΜΠΙΟἢ ἅγα δἴεγηδ).---ἰ περισσοτέ ἂ 
ἀγαπῶ κ-.τ.λ. : {01 ἰουεά γομ πιογὲ αδμη- 
ἀαπίέϊν, ἱ.ε.. (ἤδη 1 ἴονε οὐποῦ ΟΠυτοδεβ 
οἵ τὴν ἰουπάδιίοη (οἷ. χὶ. 11), ἀνε 1 ἰουεά 
ἰε55 (56., ἴπᾶπ 1 δὴχὴ ἰονεὰ ὃγ οἴδοι 
ΟΒυσοἢ 68) [8 ἴτ τπ8 τῃδῖ γοῦ τεχυϊΐα 
τῇΥ δἤεςίίοη ὃ 

νει. 16. ἔστω δὲ κιτιλ.: διέ δὲ ἰέ 50! 
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Ρ Ἐς 16. Ἔστω δὲ, ἐγὼ οὐ "κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὑπάρχων “ πανοῦργος 
4 δε "δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17. μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾿ ἢ 

οὐἷν; {.. 
ἦν. 4. τΆσοκι οο; αὐτοῦ "ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς ; 18. παρεκάλεσα Τίτον, καὶ ᾿ συναπέσ- 

Ὁ ΥΒοϑε, ̓ τειλα τὸν ἀδελφόν "- μή τι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος ; οὐ τῷ αὐτῷ 
ὁ Ἀεῆ. {ἱ. τ᾿. πνεύματι περιεπατήσαμεν ὅ; οὐ τοῖς αὐτοῖς " ἴχνεσι ; 
ἘΉξετσε οὐἱν. 
α σα ἵν. 10. Πάλινδ δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν " ἀπολογούμεθα ; “ κατενώπιον ὅ τοῦ ἴ 

14:1 Ῥεῖ. 
ἢν 1. “Θεοῦ “ ἐν “ Χριστῷ " λαλοῦμεν - τὰ δὲ πάντα, ᾿ ἀγαπητοὶ, ὑπὲρ τῆς 

ν Αεἰ χχίν. 
το; Εοπι. ἰΐ. 15. τ Οδδρ. ἰΐ. 17. χ Ἐεῆ. νἱΐ. 1. 

ΔΝ 6 Βᾶνε κατεναρκησα ὑμῶν (ἔτοπ) νεῖ. 13) ἴοσ κατεβαρησα νμας. 

3 6, ἢ, 6, νξ. οπι. δι᾽ αντου. 

3 ϑοπιε εὐϊτίοπβ οὗ ἴπε Ῥεβῃϊτο βυρρεβὶ αδελφους ἴοτ αδελφον, Ὀυῖ ἴὶ ἐδ ἀου δια! 1 
τδετε 18 ἃ Οσεεκ ναγίαπι Ὀεπη {Πεἷτ τεχίβ. 

4 αι, αὶ δἀὰ δῆει περιεέπατησαμεν (τοπὶ χίϊ᾿. 2), οτι ἐαν ελθω παλιν ον φεισομαι. 

δΙΦΟΌΕΚΕΡ, ρ, τῆς ϑυτγίδο απὰ Βομαίτις νβ8. βῃρροσι παλιν ; δεῖξε παλαι νἱἢ 
17, να, ε, 1 ν. ἢ ἃ Ἰ απο. Ἃ ΜΓ ΆΑΒΑ χζ17, 6γ"", ἀ, ε, ἔ, νξ. ἢ ἃ ρεγοὰ δέϊεγ 

4 ῬΕΚΙΡ βυρροεῖ κατενωπιον ; Ἀείίεῖ κατέναντι Ὑἱἢ ΦΑΒΟ (οὐ, 11. 17). 

ΤἸΜΟΌΡΟΕΚΙ, βυρροτὶ τον Θεον ; Ὀεϊΐεσ οὔ. τον ψ ἢ ΚΑ ΒΌ ΟΡ 17, 37 (οἷ ἰΐ. 
17). 

1 ἀϊά ποὲ νινϑεῖ 7 διγάεη γομ (ο΄. χὶ. 9 δηὰ 
νεῖ. 13). ΤΠ ἴπε ΟοΥ πε ίδπη8 ρτδηὶ 88 
ἱπάϊβρυιδθ!ε, Ὀὰϊ ἘΠΕῪ Αἰΐερε ἃ δἰπίβίαγ 
τεδβοη, σὲς., δεὶμρ ἕναν ἴων ὑπάρχων 
8ε6 οῃ νἱϊ!. 17) 1 εσαμρὰέ γοι (Βεε οἡ χί. 
20) τοῦ ἐᾷ ρωμίίε (7. ἵν. 2, περιπα- 
τοῦντες ἐν πανουργίᾳ Κηξὲ δολοῦν- 
τες κιτιλ). ὙΤῇδὶ ἰβ, δἰβ δάνοσβασίεβ 
Ηἰπιοὰ τπαᾶῖ, αἰ πουρῇ δε ἀϊὰ ποι δοςερὶ 
τηλἰπίεπαπος ἀϊγεςιϊγ, γεῖ τῆς ςοἸ]εοιίοη 
πιλὰς ον ἴῃς []υάξξαῃ ΟἸτγίβιϊδπϑ ννδβ 
ππάδ δὶβ μαπά, δπὰ τπδὶ ἢῈ ννᾶὰβ8 ποῖ 
δῦονε βυϑβρίοίοη ἱπ Πἰβ ἀϊβροβαὶ οὔ ἷξ. Τὸ 
τὴῖϊβ ἣς τεϊυγηβ δ ἱπάϊρπδηςϊ ἀδηίαὶ, δηὰ 
ὍΡρεδ]β8 ἀΐγες:ῖν ἴο {πεῖς οὐνῃ οὐβεγνδιίίοη 
οὗ ἴ8ε πλεββεηρεγβ Ποπὶ ἢς δὰ βεηΐ, οὗ 
ΜΒοσὴ Τί (Αἱ ἰςδ80) μδᾶ πιεῖ Ὠῖτ ἴῃ 
Μαοεάοηία ννἱἢ ἃ τεροσγὶ (νἱϊ. 6) δηᾶ ννδβ 
8επὶ θδςοῖ ἴο Οοτίπιῇ υνἱτἢ ἴννο σοπιραηΐοηβ 
το οοτηρϊεῖς ἴῃς Ὀυδίπεββ, σαγεγίηρ [ἢ ΐ8 
Ἰεῖῖες (νι. 6, τ8 81.). 

ες. 17. μή τινα ὧν κιτιλ. : οὗ ἑᾷοτε 
τοΐονι (ὧν ὉΥ αἰϊγδοϊίοη ἔοσ ἐκείνων οὕς) 1 
λαῦνε Ξεμὲ, τας ἐξεγε ομὲ ὃγ τυΐονε 1 ἰοολ 
αὐυαπίαρε οἵ. γὴν 2 Ὅς οοηβῖς. 18 ὑσοκςη, 
δηά τῆς ταϑβυϊείηρ ἀηδοοϊυϊβοη ἰ8 οπα οὗ 
τῆς τηοβὲ βεσικίπρ ἴῃ 51. Ρδῃ} 8 ντιτηρ8 
(τ΄. Κοπι. νἱῖ:, 3, δ]. ἱ. 20). 

νει. 18. παρεκάλεσα Τίτον κ-τιλ. : 
1 ἐχπογίεά Τέξης (βεε οὐ νἱῖϊ!. 6), απὰ 1 
Ξεπί ἐπε ὀγοίλεν τοὐέμ πἶμι, ὙΤὨΪϊθ ννῶβ ἴῃς 
ταϊβϑϑίοῃ 'τοπὶ ὑπο Τίταβ᾽ τεΐυγῃ ἰ8 σε- 
οοτάεα δρονς (νἱ!. 6). ΝΥε ἀο ποὶ Κπονν ἴῃς 
πᾶπιε οὗ δῖ5 σοτηρβηίοῃ ; Ὀαῖ ἰξ 18 ΠΙΚὮΪν 
Ῥῖόρδῦ]ε τῆδιὶ Τίτυβ δηὰ τπἰ8 ἀδελφός τε 
ἴδε ἀδελφοί ψὙῆο ννετε ἴῃς Ὀδάσεῖβ οὗ ἴδε 

ἴοτγμεσ ἰείίεγ το Οογίπιῃ (1 Οοσ. χνΐ. 12). 
π-μή τι ἐπλεονέκτ. κιτιλ. : Ξεγεῖν Τεέης 
ἰοοκ πο αἀὐναπίαρε οὗ γοι ὃ τοαἰκεά τοε ποὲ 
(κε Τιζαβ πὶ δπλίββατυ δηὰ 1 στηγβεϊῆ 
ν ἐδε Ξαπιδ εῤ͵γίἐ αμὰ ἐπ ἐπε ϑαριε σἱεῤς ὃ 
[τ 18 ρίαίπ τπαὶ Τίτυβ᾽ ἤσϑε πιϊββίοπ δά 
Ῥεδδη δάγηίγα!ν (18 11εὰ, ἀπά τπδὶ τῇς 
Οοτἰπιῃίαπβ μδὰ τεοορηίβεά ἢἷβ βἰηρὶε- 
τηϊβάεπεββ δηὰ βἰποεσιυ (βες νἱϊ. 13). 
Το επεὶς ξοοά ορίπίοη οὗ πίπι 81. Ῥδὺὶ 
πὐραι ταὶ ῖγ ροίϊηϊ, ἕος Τίταβ, δῆτεσ 411, μβαὰ 
οηἷν οατγίεὰ ουὶ λὲς ἰηϑιγυσιοη8. 
ν. 19-2:. ΗἸΒ ΟΙἸΟΚΥΙΝΟ ἨΗΑΒ ΝΟΤ 

ΒΕΕΝ ΒΥ ΜΑΥ ΟΕ ΑΡΟΙΟΟΥ, ΒΌΤ ΤΟ ΕΡΙΕῪ 
ΤΗΕῈΜ ὕντὸ ἘΒΕΡΕΝΤΑΝΟΕ. ---  εγ. 19. 
πάλαι δοκεῖτε κιτιλ.: γὲ αγε ἐλὶπκλὶηρ 
ἐπὲς ἰοπρ ἐπι (ἰ.ε., βίποε ἴπεγ τγεδὰ χί. σ ΒΕ; 
ἴοσ πάλαι ο΄. Μαῖί. χί. Ζι, Ηςδ. ἱ. τ, 2 Ρεῖ. 
ἷ, 9) ἐλαέ τὸς αγε ἐχομϑίηρ ομγϑείυες 0 γοι, 
ΨΏΙΟΉ 18 ΝΕΓΥ ἔδτ ἔγοτῃ 18 ἱπιεπείοη (οι τ 
Όος. ἰν. 3). Ὅη τδς οοπίγαγυ, ἐπ ἐδ σὲρ λέ 
οΓ Οοά φῤῥεαλ τὸοε ἐπ ΟἈγῖσέ (5 ᾿ς ᾿ιδὰ βαϊὰ 
Ῥεΐοτε, 1ἰ. 17). Βπέ αἷΐ ἐκε ἱπέπρε, το., 
ΜὨΙσΝ γε Βρεακ, δεουεά, αγε ζον γοιν εἀἐν- 
ἑηρ,, 5.., οἵ Μ ἈΪΙΟἢ γοῦ βογεὶγ βίδπά ἰπ πεςεά. 

ει. 2οβ. φοβοῦμαι γὰρ κ-τ.λ.: δον 1 
αν ἰεφέ ὃν ὧἂϑπν νισαης, τυλδη 1 σον, 1 
σλομίά βηπά γομ πο σμολ ας 1 τοομϊὰ, απὰ 
σλομί ἃ πιγϑεῖ δε γομηά οὗ γομ σμοβ ας γε 
τοομία ποί, 1.6., ἱπάϊρπδπὺ ἴο βενεγιν δὲ 
τοῖς θδοκϑι ἀϊηρ πὰ χ. 2), ἰεεξέ ὃγ αμην 
"»πξαης ἐπαγε «πομία δὲ «ἰγίζε (ε7. χα (ος. ἱ. 
αα, ἰἰϊ, 3), 7)φαἴομϑγ, γαρίνρς (115 βεεπηβ ἴοὸ 
Ὁε τῆς ἕοτος οἵ τῆς ρίυτ. (; ο΄. ΝΥ θά. 
νἱΐ. 20), )αείίοης (ἐριθεῖα ἰ5 ἀετίνεά ἴτοπι 
ἔρῖθος, 4 Πίτεὰ Ιαδουγεῖ, ἀπ ὰ 58ἰρηίῆεβ ἃ 
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20. ᾿φοβοῦμαι γὰρ, "μή πως ἐλθὼν οὐχ οἴους ν ἈεΗ͂. χ. 8. 
1 ἘἈεβ. χί. 3. 

θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε" μή πὼς " ἔρεις,1 δ Ἀοπι. ἱ. 59, 

5 ζῆλοι,; “θυμοὶ, ἃ ἐριθεῖαι, " καταλαλιαὶ, ΄ ψιθυρισμοὶ, " φυσιώσεις, 
χἰϊ!. χ3; 
6 4].ν. 20; 
ῬΒΪ]. ἐ. 14. 

" ἀκαταστασίαι " 21. μὴ πάλιν ἐλθόντα ὃ με ταπεινώσῃ “ ̓ὁ ᾿' Θεός Ὁ Ἀοαι. χίΐ. 

ἡ ἔπραξαν. Ἐρδ ἰν. 
τ; (οἱ. 

ἐϊ, 8. ἃ οπι. ἰΐ. 8; 64]. ν. 20; ῬΒΪ], ἱ. τ7, ἰϊ. 3. ες Ῥεῖ. ἰΐ. τ οὨἱγ, ὙΝἰβά, ἐν τα Ν {Ἡξεσι 
οὐἶγ. ΚΉετε ον; οΛ τ Οος. ἱν. 6, 18, ν. 2, νἱὲϊ. τ. ἢ Βεῆ. νἱ. 5. ἐ Βοπι. 1. 8 ; ῬΒΣ]. . 3, ἐν. 
το; ῬΒΣ1π.. 4. Κ Οδμαρ. χἰϊὶ. 2 ΟὨ]γ. 1.64]. ν. το. πὶ Ἐρῆῇ.ν. 3; ΟΟἹ. ἰϊΐ. 5. ἢ ἘρΆὮ. ἱν. το. 

οἵ Οοε. ν. ̓, Υἱ. 13, :ᾶ, νἱϊ. 2. 

1 ΒΌΡΕΘΚΙΡΡ, τῆς 1,δτἰπ, Εργριίδη δἀπὰ Ἠδγοίεδῃ νββ. ρίνε ἐρεῖς ; Τίβδοῃ. δπὰ 
ΝΗ. τοδὰ ερις νἱἢ Δ Ὰ 17 δηά ἴδε Ῥεβῃίτιο. 

3 ΣΦ ΌΡΟΕΚΈΕΡ, τῆς 1,δτἴπ, Εργρείδη ἀπά Ἡδγοίεδη νβ8. δι ρρογι ζηλοι ; Τίδοῃ. ἀπά 
ΧΗ. τεδά ζηλος ἢ ΑΒΌ Ὁ 17 δηά τῆς Ῥεβμίτο. 

ΦΊΜΟΡΌΟΚΙ, βυρρογὶ ελθοντα με; Ὀεῖζες ελθοντος μον ἢ ἐ ἌΑΒΟΡ, ρίδοίηρ με 
αἴϊες ταπειν. 

ἘΊΜΑΚ βυρροτῖ ταπεινωσῃ ; ΒΌΕΘΚΡ ἢᾶνε ταπεινωσει. 

πιοοεπδσυ ΤΑΡΑ]), δασλδέέίηρς, τυλέδῥεν- 
ἐπι 65 (ἐ.6., ορεπ πὰ βεογεὶ ἀδίαπ,γαϊίοῃ οὗ 
Τμδγδοίετ), σευ προ, ἐ.6., ἰπβοίδῃςαβ, 
ἐμπιμὶ ἐς (βεε οπ νὶ. 5). ΟΥ̓ [45. {ἰϊ. τό, 

ἐκεῖ ἀκατα- ὅπον γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθε 
στασία. 

ες. 2:. μὴ πάλιν ἐλθόντος μον 
κιτιλ, : ἰεδὲ τολδη 1 οονιε, τὴν Οοά «κομία 
Ἀμπιδὶς 'νό αραΐη δεέΐογε γοι,, 5... Ὀεσᾶυβα 
οὗ ἴδε βοᾶπῖν ἔγυῖϊς οὐ ἢὶβ ὑγεδοῃὶπρ (48 
μαὰ θεεῃ {πε οᾶϑε ου ἢίβ σσεοπμά νἹδι), 
αμάᾶ 1 «λομίὰ νιομγη 707 νιαθγν (οὔβεγνε, 
ποῖ “411 ἐλαὲ λανυε εἰμπεά ἈΚεγείοξογε, 
ἦ.4., Ὀεΐοτε τὴν βεςοπὰ νὶ δὶς, απά αἀἰά πο 
γεῤεπέ, 1.ε., αἴτει τὰν βεοοπὰ νίβι: (ννε ἴῃ 8 
τεϊδίπ τῆς ἔοτος οὗ ἴπε δοτγίβε μαζί; ἴοσ 
μετανοέω 8εε οη νίϊ. 9, ἀπά ἔος μετανοεῖν 
ἐπὶ ο΄. 10εἰ ἰΐ. 13, Απιοβ νῖϊ. 3), οὗ ἐδ 
μποίεαπηεες απὰ 7ογπίεαίίοη απᾶ ἰασεὶυΐ- 
ομσηδης τσλίος ἐλέν οονενιἐεά. ὙΠεΓΕ 18 
ποιδίηρ ἰῃ ἴτε δηχίειϊυ πεῦα Ἐχργεββοᾶ 
ΜΜΒΙΟΠ 18 ἱποοηβίβεεης νυν τπς ἰδηρύασε 
οἵ νἱϊ. ο ΄. Τλεγε ἢ Ἔχργεββεβ ἢΐ8 88115- 
ΤἈςτίοη τπδῖ ἰπ τῆ πιδίϊεσ οὔ πε ἱποεβϑίυσουβ 
Ῥεῖβϑοη ἴῃε Οογπιμίαπβ πδά ορεγεὰ ἢϊ5 
ἀϊγεοιίοηβ; θὰ τπεὶγ Ῥγοηθῃεββ ἴο βἰπβ οὗ 
τῆε βεβὴ πε ἰβ βὶϊγ αἰϊνε ἴθ. ϑ8ὅεε, ς΄.» 
νΐί. 14, νἱϊ. 1. 

Οβαάρτεκ ΧΙΠ]. ---ἰνν. 1τἰὸο. ΙΕ ΒΕ 
ΠΟΜΕΒ ΑΘΑΙΝ, ΗΒ ΜΙ, ΝΟΤ ΒΡΑΚΕ: 
ΟΗΕΙΒΤ 15 218 ΒΤΕΕΝΟΤΗ: ΓΕῚ ΤΗΕ ΟΟ0Ε- 
ἹΝΤΗΙΑΝΒ 8ΕῈ ΤΟ Τ ΤΗΑῚ ΗΕ ΒΕ ΤΗΕΙΒΒ 
Α1[,80. ---  ετ, τσ. τρίτον τοῦτο κ.τιλ.: 
ἐλὶς ἐς ἐδε ἐπγά ἐΐπιε 1 ἀπε σονιῖπρ ἰο γοι. 
“Α4ὲ ἰλε νιομίλ οὐΓ ἔτυο τοϊένιε55ε5 ΟΥ̓ ἐΐλγεε 
5λα]! εὐονν τοογα δὲ εείαδἰἐελεά.᾽" ὙΒΑῖ ἰδ, 
δε νἹἱἱ]} Πποϊὰ ἃ ἔογπιδὶ επαυίΐγυ ἴπ τῆς βιγίος 

Ἰεραὶ ννᾶν (δες τε.) ννῆεη ἢς γζίνεβ. ΝῸ 
ενδϑβίοῃβ νν}}} Ὀς ροββίδϊε. 

γεσ. 2. προείρηκα καὶ προλ. κ.τ.λ.: 
1 λανε ταξά δεζογεδαμά (αἴ “ἾδρΡ. χ. ὅ, 11, 
χὶϊ, 21), απ 1 ἀο ταν δεξογελαπά, ας τὐλεμ 
1 τοας ῥγεξεπέ ἐπε σεεομὰ ἔπιε (ς. ἰϊ. τ, 
χὶϊ. 14), 50 ποῖῦ δεὶηρ αδεεμέ, ἰο ἐ ἐλαὲ 
λαυε εἰμπεά δεγείοζογε, ἑ.ε., Ὀείοτε πὶ 
βεςοπὰ νίβἰῖ (48 αἱ χίϊ, 21), απ ἐο αἷΐ ἐπε 
γεσέ, ἐ.ε., ΔΆΥ τῆοτε τοςεηὶ οἤεηάετζβ, ἐλαΐ 
{71 οονις ἀραΐμ 1 τοίἱἱ πο τῥαγδ. 1ὶ ν᾽Ὰ8 
“[ο Βρᾶγε ᾿ ἴπεπὶ {πὶ πε πὰ ραϊά Πἰτπετ- 
ἴο πὸ ἔωσγῖπετ νἱβὶῖ δῆτεγ ἢίβ βεςοηά (ἰ. 23). 
Ηε ργοςεςεάβ το βῖνε πε τεβϑοῦ ννὮν ἢε 
ΨΨ1] ποῖ “ βρᾶτε " ἰἾβυοῃ ἃ νἱβί: βπουϊὰ 
θα πεοεββαγυ; υἱζ., ἴπεν πᾶνε σμαϊεηρεὰ 
μἷβ Αροβιοῖϊίς δυϊποσίυ. 

Νες. 3. ἐπεὶ δοκιμὴν κιτιλ.: τσοὶ 
ἐλαέ γε 5:6 α ῥγοο ΝΣ ΟἈνοἐ τῤεαλίηρ ἐπ 
»ὲ (ο. Μαῖι. χ. οὶ, ἱ.ε., ἃ ργοού παῖ 1 πὶ 
ταδὶ δπ “ Αροϑβιῖε "" νυ ἃ “ πιϊββίοη " 
ποτ ΟἾγίβὲ ἴο βρεὰκ ἴπ Ηἰβ Νδπις. 
ΤῊ ἰδϑὲ τπουρῆϊ Ἰεαάβ Πίπη ἱπῖο ἃ βῃοτγί 
ἀϊρτεββίου. “Ηκἐ ψῆοὸ πα ἴπ8 οοπι- 
πιιϑβίοπθὰ πιὰ ἰβ ποῖ ννεαΐς, δυῖ διτοηβ, 
δηὰ τῃἰ8 ραγαδοχίοδλὶ βίγεπρτῃ ἱπ ννεδκ- 
Ὧδ88 ἰ8 πηίης αἷβο᾽" (νν. 36, 4).---ὃς εἰς 
ἡμᾶς κιτιλ, : τσλο ἐς πο τοεαλ ἐπ γείαξον 
ἰο γομ, 5... ἃ8 γοὺ {πίηκ τὴς ἴο 6 (χ. 1ο, 
χὶ. 21), δνέ ἐς ῥοτυεγζμὶ ἐπ γον νάσί. 
Απὰ {τἢ8 15 ἴγυς ἴοτ ἴῸ τεᾶβοπβ: Ω) ὃε- 
οᾶυ86 οὗ Ηἰ8 Ἐεϑυττεςιίοη, 48 ἴῃς Νὶοῖοτ 
ονεῦ Ὀεδιῆ ; (δ) δεσαυβε οἵ {με βίσεηρτη 
νι Ὡς ἢ Ης εἐπιρονγεῖβ 8 ἰῃ ἴῃς ἀϊ8- 
ἴδε οὗ οὐὖγ ἀυν ἴο γου. Εδοῦ οὗ 
ἴδεθε γβᾶϑοηβ ἰ8 πον ἱπιτοάυςεά ὃγ καὶ 

γάρ 
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κΟμαρ χα, ΧΠΠΙ, τ. " Τρίτον 1 " τοῦτο ἔρχομαι " πρὸς ὑμᾶς - “" ἐπὶ ὃ" στό- 

ἤδάρεο Σ ματος δύο μαρτύρων καὶ ὁ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα". 2. "προεί- 

ἴδμη ἧχι, ρηκαὅ καὶ ᾿ προλέγω ὡς δ παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω Ἷ 
ὑπ: τοῖς " προημαρτηκόσι, καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι, ἐὰν ἔλθω εἰς 

ἸοίΜαιι, τὸ πάλιν, οὐ 1 φείσομαι - 3. ἐπεὶ δ "δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 
1 Τα, ν. λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ " ἀσθενεῖ, ἀλλὰ ᾿δυνατεῖ ἐν 

«ὐδὰρ. νι. ὑμῖν. 4. καὶ γὰρ εἰ " ἐσταυρώθη ἐξ ' ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ 

ὰ ὅμ. ΩΣ " δυνάμεως " Θεοῦ 10 - καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς " ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ 

{Ἐεβ. ἱ. 23. κε Ἀεδ. ἰἱ. ο. 8 Εεῆ, χὶ. 2:1. 
ἰϊ. 4,8; Οἱ. ἐϊ. 1. 1 Ἐεβ. χὶ. 35. πὶ Βεῇ. νἱ. γ. 

ΧΙ. 

ἱ Εοπι. χὶν. ας; 4. ἐ«ΟἼδρ. χίϊ. 21 ουϊγ. 
τε ἡ ΗΝ 43, Ὁ Βεῆ. χὶ. 21. ςΒδρ. ἰχ. 8 οϊγ. Κι Οος. 

ΔΜΚΑ 17, νξ. ῥγεῆχ ιδον ἴο τριτον (ἔγοπὶ χί!. 14). 

53.Α δηὰ ἴῃς Ρεβῆϊιο τεδά (ἔτοπὴ χὶϊ. 14) ετοιμως εχω ελθειν ίοΓ ἐρχομαι. 

ΣΝ, Ε ἀπά {πε ϑγτγίας νβ8. ργεῆχ ινα ἴο ἐπι στ. 

ΔΜ, ἢ, νξ. τεδὰ ἡ τρ. (48 δὲ Μαῖί. χνῖ!. τό, σ Τίπι. ν. 19) ἔογ και τρ. 

δ᾽ ΡῈ δάὰ γαρ δῆετ προειρ. 

5 Ὁ", ἁ, ε ἀπά πε Ηδγοίδαῃ οπι. ὡς Ὀείοτε παρων. 

ΤΌΟΕΕΚΡΡ δηὰ τῆς ϑυγίας βανε γραφω (Ότῃ νετ. 10) ; οπῃ. ΑΒΌ"α 17 πὰ πε 
1, Ατη8. 

8 ἢ, νᾷ. ἢανε ἀ»ι ἴοσ ἐπει, δηὰ {πετὰ ἰβ Ῥαιγίβιίς τεβεπιοην ἴο ἃ νΑτίδῃϊ εἰ. 

9. 50 
δ διὰ ἐπε Βομαίτϊο. 

10 χ7 οὔ. Θεου ; 80 αἷβο Ηἰἴδγυ. 

ΞΑΌΡΕΕΙ, ἔ, νῃ. δπὰ τῆς ϑυτίας ; θεϊίεγ οπ]. εἰ ὑἱτἢ δ ΒΌΠΟΚΡ 17, ἀ, ε, 

τ ΒΌΕΚΗΡ, ἀ, ε, νᾷ. ἀπά τπε Ηδγοίεδῃ ρίνε ασθεν. εν αυτω; Ὀεϊΐει σὺν ἴοτ ἐν 
ἢ ΜΜΑΘ, ἔ, ε, ἴδε Ῥεβῃϊιιο δηὰ Βομαίϊτίο. 

νετς. 4. (α) καὶ γὰρ ἐσταυρώθη κ-τ.λ.: 
3ῶν Ηες τυας ἀμεῖκοα ἠλθανμσήρο ΝΗ μπι: 
(ε΄. ῬΏΪ. 11. 8, τ Ῥες, 1}, 18 ; ἐκ ἱπάϊςατίη 
παῖ ἴἃ ννὰ5 Ηἰβ βε] -ἀββυπηεὰ ἀσθένεια 
ΜΝ ὨΙοἢ πιαὰς τπε Ῥαββίοῃ ροββίθ]6), ὄνέ 
ἐΐυσίκ ἐπγομρὰ (ἐκ ἀραὶτπ ἱπάϊςδεϊπρ {πε 
υἱτίπιαῖε σοπάϊεϊοπ) ἐλε Ῥοισον δ, Οσοά 
(δες τεῆῖ. δπά οὐ Βοπι. νἱϊϊ. τι, ἘΡρῇ. ἱ, 
20, ΡΒ]. 1]. 9).---(ὁ) καὶ γὰρ ἡμεῖς κιτιλ.: 
ῶν τά αἷξο ἀγὸ τυεαλ τοΐἐμ Ητνι (πε τοδά- 
ἱπρ ἐν αὐτῷ πιΐρῃς ΡὈὲ εχρίδίπεά ἔτοτη 
ΒΌΟΝ ραββαρεβ 848 ἱ. 5, ἷν. τὸ, τσ ; δυῖ ἴἴ 
8 80 δίδει! πρ (παῖ γε Πεβίίαϊε ἴο δάορι 
ἱξ, “θη τῃε ΜΒ. ενίδεπος ἰ8 80 Ἔνεηὶν 
Ὀαϊαποεᾶ; σὺν αὐτῷ πιεᾶπ8 5ἰ ΠΊΡΙῪ “γε 
ἃτῈ ΨΟΔΚ, 45 Ηδς ννᾶβ ᾿νε ᾶκ, ἰπ ἴῃ νοΣ Δ᾽ 5 
εὐεβ"᾽; 8βεὲ χἰϊΐ. 1οὺ, δμέ τὸς ἑτλαὶὶ ᾿ὲυε 
τοί Ηἶνι, ποῖ οὨΪν πὶ τῆς ἘΒεδβυττεοιίοη 
{6 οἵ θεϊϊενετβ (]οἤπ χίν. το, Εοπι. ν. 
το, νὶ. 8), θὰ ἑλγοιρὰ ἱὰκε Ῥοιυεγ οὗ 
Οοά ἰοτυαγά γοπ, ἰ.6.. [Ὠτουρἢ τῆς ροννεῖ- 
[ὼ] βαποιίοπβ ὑπ πο Ηδ νν}} ςοη- 
βστη οὐγ Ἔχετοῖβς οἵ Αροϑβίοϊ!ς ἀϊβοϊ ρ! πα 
αἱ Οοτίπεῃ (ο τ Οοσ. ν. 5). Τῆς τπουρπς 
ἰ8 {πὶ αἰγεδάν εχργεββεὰ ἰπ χίϊ. το. ἧς 
ὍΟΥ, τεβυπη658 ἴῃς ἀγρυτηεηῖ οἵ νεγ. 38, 56..) 
γου ἅτε οἱαἰπηίπρ ἴο ἰεϑὲ την οἷα πῚ8: γοῦ 
Βῃου!ὰ Ἰοοῖκ ἴο γουγβεῖνεβ ; γομῦ [αἰ ἰ5 

ἃ ἡ η688 ἴο τηΐης---ἰπαὶ ΟἾτγίβε ἀννε 8 ἴῃ 
γου ἰβ ἃ ὑγοοῦ τπαὶ Ηδ ἀννεῖ]β ἴῃ πες, ὑνῆο 
ρτεαςμεά Ηἰπιὶ ἴοὸ γοῦ. ΟἿ. σβδρ. ἱ. 24, 
τ. 2. 

νει. 5. ἑαντοὺς πειράζετε κι τ.λ. : ἐγγ 
͵ομν οἱὐὔπ Ξεἶυες (πειράζειν σεπετγα! ν ΠΔ5 
ἃ Βἰηϊβίετ βεπβὲ ἴῃ ἴδε Τ. Ξ “τὸ 
τετηρῖ," 28 δὶ τ Ὅος. νῖίϊ. 5, χ. 9, 63]. νὶ. 
Σ,α ὙΤΠεββ. ἰἰϊ. δ; θυῖϊ 566 τεῆῖ.) τολεέλεν 
γ)ὲ δὲ ἱπ ἐκε Ἑαΐέμ, 5.., ἴῃς οδ]εσιίνε 
ΟΠ τι βείδη Ογεεὰ (οἷ τ Οος. χνὶ. 13); ῥγου 
ϑοιν οἵη φεῖυες (δοκιμάζειν σοεβ Ὀδοῖ ἴο 
δοκιμή οἵ νετ. 3; εἶ αἴδο ἀδόκιμοι αἱ {πε 
επὰ οἵ τ:ἰ58 νεγβϑε). ΟἿ ἀποῖῦ γε ποέ ἂς 0 
οι οἱὔμ βεἶυες ἐπα εσςμς ΟἈλγίσί ἐς ἱπ 
γομ ὃ (οὗ. οπι. νι. το, 64]. ἱν. 19) μη- 
ἰο55 ἱπάεεά, 56.. ΜΝ ΙΟὮ ἰΒ σεγιδίΙν ποῖ τῆς 
ς888 (ἔογ εἰ μή τι ΓΑ {κε ἰχ. 13,1 Οοτ. 
νἱϊ, 5) γε αγέ γεῤνοδαίε. ἀδόκιμος ἰ5 (πὶ 
νοῦ 1] ποῖ βαιιβέν ἃ ἰββί, δπὰ 80 -- 
γεῤγοῦις. ὙΠεῖγ οὐνὴ σοπβοϊουβπεββ οὗ 
πε ροννεσ οὗ ΟἾγίβι'β σγᾶςε ἰ5 ἴπε Ὀεβὶ 
ῬῖροΣ τῆδλι Πὶβ ργεδοπὶηρ ἴο {πεπὶ νγὰ8 

ἰνίπεῖν δυϊποσγίβεὰ ἢ πε “ Ὀεραὶ ἔπεπὶ ἰπ 
ΟὨγῖβι [εβ8᾽ (1 Οου. ἱν. 15). 

νες. 6. ἐλπίζω δὲ χτλς διέ, ἴον"- 
Ἔνεῖ ἴξ πᾶν δὲ ἢ γου, 1 λοῤε ἐπαΐ γε 
5λ:α]} ἄποὺῦ ἐκαΐ τε αγε πο γεῤγοδαίε, ἰῃλὶ 



τ--Ὁ. 

ζησόμεθα ' σὺν 3 αὐτῷ ἐ «5 "᾿ δυνάμεως " Θεοῦ εἰς" ὑμᾶς. 
“πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς ὅ " δοκιμάζετε. ἢ ὅ οὐκ 
“ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς, ὅτι Ἰησοῦς 7 Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστινϑ; εἰ μή 8 
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ο Βεν. ἰϊ. 2 
5: ἑαυτοὺς ὁ ἐξ ;Ρε. 

Χχν, 2. 

Ρ Βεβ. νἱὶ. 

4 ἘΠ. ἡ. 13. 
Ε τι " ἀδόκιμοί ἐστε. 6. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν τ οι. ἱ. 

ἀδόκιμοι. 7. "εὔχομαι" δὲ πρὸς τὸν Θεὸν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν 37; 8 Τίπι. 

μηδὲν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς " δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς " τὸ " καλὸν 1165. 
ΐ,8; Τίι. 

ποιῆτε,10 ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. 8. οὗ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ δὲ 3)76δη 
2. 

τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 

ἡμεῖς " ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε τοῦτο δὲ 15 καὶ εὐχόμεθα, 
9. Χαίρομεν 11 γὰρ 13 ὅταν ι Ἀεῆ. χ. τ8, 

ὃ ΗΓ ΜΝ 

ΣΎΒΕεδα. ν. 21; Αἴποϑν. 1. Ὁ ΓΟ 20. 

ἸῬΕΕΚΙ, βυρροτῖ ζησομεθα ; Α δ85 ζησωμεν ; δεῖίετ ζησομεν ν»ἢ ΑΒ." 17. 

3 Ὁ" 7, ἅ, ε, ξὶ εἶνε ζησ. ἐν αντῳ (4 τεδάϊηρ ννῃΐοἢ τηδν ὃς ἴδε σὰς οπε). 

3 6, ξὶ οπι. εκ ϑυναμ. Θεον; Κὶ οπῃ. Θεον. 

4 ΒΏΞΕ οχι. ες υμας, ννπετείοτε ΥΝ.Η. ὕγαςκεῖ {πε ννοτγάϑβ. 

5Ὰ οπ). εαυτους δοκιμαζ. 5)" οι. ἡ. 

ΤΒΌΕΚΙ,, ἅ, ε ἀπά τῆς ϑυγτίας βαρρογὶ (ἢς ογάεγ Ἰησ. Χρ.; ΦΑΘΡ, ἔ, ξ, νξ. ἀπά 
ἴῃς Βοδαϊτὶς φίνε Χρ. Ἴησ. 

Ξ 5 ΒὈ" 17 οὔ). ἐστιν δἴϊεῖ ἐν υμῖιν; Ὀυι ἰξ ἰδ ἐουπά ἰπ 411 τῆς τεπιδὶπίπρ υποία]8 δηὰ 
ἴῃ [86 ῬΓΙΠΊΑΣΥ νβ8. 

9 ῬΟΕΚΙ, δηὰ τῇς Ῥεβδϊεῖο βυρρογὶ εἐνχομαι; Ὀεῖϊες ἐνχομεθα ἢ ΑΒΌ ΟΡ 
17,37, ἴῃς 1,δΔη, Ηδγοίεδη δπὰ Βοδαϊγιὶς νβ8. 

ἸΘΚΙ, μᾶνε ποιεῖτε ἴοσ ποιητε. 

12 ὉΞΕ""Κ οπι. γαρ; τῆς Ῥεβῃϊττο 88 δε- 

1 ΘῈΡ, ἢ εῖνε χαιρωμεν-. 

ἸΣΦΟΌΞΕΚΙ, δπὰ τῆς Ρεβῃϊειο ρῖνε δε και; δεῖίετ οπι. δὲ νἱἢ δ ΓΑ ΒΟ ΟΡ, [πα 
[,μΑτπ|απὰ Βοπδίτὶς νβ8. 

τὐέ οτι ςοπῆ ἀεηεῖν ϑυ δ πη τὸ δὴν τοδβιϊπην 
οἵ οὖς ἀροβίοϊὶς δυϊποσίεγ. 

Μετ. 7. εὐχόμεθα δὲ κ-τιλ. : ποῖν τοῦ 
2γαγν ἰο Οοά (ἴοτ εὖὐχ. πρὸς ε΄. Ναπι. χί. 
2) ἐπα γε ἀο πὸ ουΐ!; ποί ἐμαΐ γε πια 
αἀῤῥεαν ἀῤῥγουεά, 1.6., τῇς τηοῖῖνε οὗ δ15 
Ριάγεν Ὰ8 ποῖ ἴῃαϊ δ'5 τηϊπίβίγυ βῃουϊὰ 
δε δοογεάϊιεά Ὀν [18 δυσςεββ, ὁμέ ἐλαΐ γέ 
παν ἀο ἐπα τοκεολ ἐς κοπομγαδίε (βεε τεῆϊ, 
δηὰ πιᾶγκ ἴπε σοπίγαβὲ δείννεεη τὸ κακόν 
δηὰ τὸ καλόν), ευελι ἑκομρὰ τσε δε ας γεῤγο- 
δαίε. Ὑπαὶ ἴ5, ἢἰβ ὑγᾶυεῖ νν8 ἴοσ {πεὶγ 
88 Κεβ, δπὰ ἰΐ νβ βδίποεγεῖν οἤεγεὰ 
ΔΙ᾿ πουρῆ, [{ἰτ νεγα ΠΥ ἀπεινετεά, ποτα 
Μοῦ δε πο οςοξβίοη ἔοσ ἴπε ἐχεογοίβε οὗ 
ἢ8 δροβίοϊίο δυϊμογίεν, δῃὰ 80 ἴπε δοκιμή 
οἵ “Ῥγοοῦ" ψδίςῃ πε πχαϊσοπίθηιβ ὑνεγα 
δϑκίπρ ἴογ (νεγ. 3) νου ὰ ποῖ ὃς πιδηὶ- 
[εβιεὰά. Απὰ ἢς ρίνεβ ἵννο γεᾶβοῃβ ἴογ 
τη 5 ἀϊδὶπιοτεβιεάηεβ8 οὗ δἰ5 ἱπιεγο ββίοῃβ 
ἴον ἴπεπι: (1.) πὲ οουὰ ποῖ ἐχεγοῖδε ἢὶβ 
δυιπογίεν, ανεη ἴἢ Ὡς σου]ά, ἐχοερὶ ἰῃ σοη- 
Τογηιὶν στ τῆς ἕδοιϊβ (νετς. 8), δηά (ἰ1.) 
τδεῖγ πιο] στοντῇ ἰβ ἃ τεᾶὶ ον ἴο Ἦϊπὶ 
(νετ. 9). 
γε. 8. οὐ γὰρ δυνάμ. κιτιλ. : Μὸν τὸς 

απ ἀο ποίλίηρ, εἐχμιὶς πὸ Αροβίοϊϊς 
ΡῬοννεσ, αραὶμ5ὲ ἰλε ἐγμίᾳ, ἐ.6., ἀραῖϊπβὶ ἴῃς 
ἴλοιϊβ οὗ ἴῃς οδβθ, μέ δον ἐδε ἐγμέξ (,. 
τι Οος. ἐἰϊ. σ ἔογ πε εἰ] ρεῖςαὶ ςοηβῖσ.). Τδς 
Ῥτεϊποίρὶς πεσε ἰδιὰ ἄονγῃ ἰβ οὗ ἕσ νίάεσ 
ΔΡρΡ]Ιοδιίοη ἴπδη δη δοουγαῖε ἐχερεβὶβ οδῃ 
δβϑίρῃ το ἰϊ ἰπ ἰϊ8 ςοπίεχι. [118 ἃ σεμεγαὶ 
Ρεϊποίρίε, νος ΟἩ γί βιίδη ἐπθοϊορυ [88 
ποῖ Αἰ νΆΥΒ Βυ ΒΒ] οἰ ΠΕ τεπιετηρεγεά, τμδῖ 
ἴο ἤρῃι δραίηϑβι τσ, Ποῖα εἰ ΐοδ] οσ 
μιἰβίοσίςδὶ ογ βοϊεηεὶῆς, ἰ8 το ἤρῃι δραϊπϑὲ 
Ηἱπι ψνῆο ἰ5 ἐζε Τγυῖῃ, δηὰ 80 18 ἴο οουγὶ 
ἁἀείεαι. νε εαπ ἀο ποιπίηρ, ὄδνεὴ ἰἱζ ννε 
ψουἹὰ, ἀραίηβε {πε τγυτῇῃ (ἢ τ: Εϑ8άν. ἱν. 
38). 

ψεῖ. 9. χαίρομεν γὰρ κ-τιλ.: δῸὼγ τοῦ 
γεοίεε τοῆδέπ τό αγε τοεαὰ απὰ γέ αἀγέ 
δίγοηρ, ἱ.ε., ἴθ ΟἨ γι βιίδῃη σταοςβ. Τῆς 
ῬΙΤΆΔΙΥ ταΐδγεπος ἰ8 ἴὸ τπᾶὶ ᾿ψεΆΚ 6885 
ΜΌΘΟΝ [πῸ ποη-Ἔχεγοίβε οὔ Αροβίοϊϊς 
δυϊποσῖν ψου]ὰ βεετῃ ἴο βυρρεϑβῖ ἴο {Πεπὶ 
(νετ. 4, χὶ. 21), δῃὰ οὗ ννῃϊοἢ ΠῚΒ ορροπεπῖβ 
ΜΈΓΘ ΝΕΓῪ τεδὰγν ἴὸ δοῦυβε ἢϊπὶ (χ. το} 
δυῖ ἴῃ αὐ ἡνελκη688 οὗ ἢῖβ ες τερεδιεάϊγ 
ἀδοΐατεβ πἰβ οοπιεπίπιεηξ, ἱξ ἰξ πιιηἰβῖαγ ἰῃ 
ΔΌΥ 'ΨΑΥ ἴο {πεῖς εὐἀϊβοκιίοη (8εε ἱν. 12, 
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» ἤοτε τὴν ὑμῶν “ κατάρτισιν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΧΠΙ. 

1Ιο. διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα 

παρὼν] μὴ "ἀποτόμως χρήσωμαι 3 κατὰ τὴν " ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ ὃ 

Τεα, [ϊ]. μοι ὁ Κύριος εἰς " οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς " καθαίρεσιν. 
χ τις ἱ. 13 
ΟὨΪγ; 
ΜΝ ἰοά. ν. 

11. ᾿"Λοιπὸν, ᾿ἀδελφοὶ, χαίρετε, "καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, " τὸ " 

δ αὐτὸ " φρονεῖτε, " εἰρηνεύετε " καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ δ " εἰρήνης 
ν ξεῖν κα, ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 12. “᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν " ἁγίῳ ὁ " φιλήματι. 
2 “11. .1ς 

ἷν.8; τ: ΤὮεδββ. ἱν. σ. 
16, χν. 5; ῬὨΪ,. ἰΐ, 2, ἰν. 2. 

1 ΒΕ6 δπᾶ δε 1,8τἰπ8 ρίνε μη παρων. 

ἃ ἔοπι. ἰχ. 22; 1: (οσ. ἱ. το; σα]. νὶ. τ; 1 ὙΒεδ8. ἐἰΐ. το. 
ς Μαῖκ ἰχ. 50; οπι. χἰΐ. 18; : Ὑἢεββ. ν. 13. 

« οηι. χνὶ. τό; τ: (οσ. χνί. 20; τ Τβεβαβ. ν. 27; φ". 

Ὁ Εοα:. χίϊ. 
ἃ Εοπι. χν. 33. 

1 Ῥεῖ. ν. 14. 

5 ῬΕΘΡ Βᾶνε χρησομαι. 

5 ΚΙ, δπὰ τῆς ϑγτίας βυρρογὶ {πε ογάεγ εδ. μοι ο Κυρ. (ἔτοπι χ. 8) ; δεϊίετ ο Κυρ. εδ. 
μοι ἢ ΦΑΒΌΕΘΡ, ἴδε 1,ἰἱῃ ἀπά Βοβδίτγιο νβ8. 

ΦΑ οπι. το αντο φρονειτε. 

δ6 17, 73, ὶ Εἶνε τῆς εἰρηνης ίοτ τῆς 

ἀγαπης. 
95.461, ἢ, ρ, νᾷ. ξἶῖνε ἐν φιλημ- αγιω-. 

χί!. το, ἀπά οἷ τ Οος. ἰν. το).---τοῦτο δὲ 
καὶ κιτιλ.: ἐλὶς τέ αἰ50 ῥγαν 7ον (ἀπιὰ ποῖ 
τΛΕΓΟΪΥ ταὐοῖςε ἰπ), υἱξ., γομῪ ῥεγξεοιηρ᾽ 
(υ΄. νες. τὴ. 

Μετ. το. διὰ τοῦτο ταῦτα κιτιλ. : [0 
ἐλπὶς οαμδε 1 ιυγὲίε ἐΐεδε ἱἐλὶηρς, ἴ.6., τϊ8 
Ἰεΐϊεσ, τσλίϊς αὐεεμέ ἐλκαὲ 1 πιαν ποὲ τουλέη 
ῥγέδεπέ (ς΄. ἴϊ. 3) ἀεαὶ «μαγῤὶν (ννε ταιϑὶ 
υπάετβίαπά ὑμῖν δἴϊεγ σωμαι, 85 δἱ 
Εκβιῃ. 1. το, ἰχ. 27) αεεογάϊηρ ἰο ἐκε αμέλμογ- 
ἐν ολίολ κε Γονὰ ψαὺό νιε ὕον δι ἀϊηρ 
κ απὰ πο ὅον εαξέτηρ ἀοτυη. ΤὨς ἰδβὲ 
οἴδυβε 15 τερεδιεὰ υέγδαίέηι ἔτοπι χ. 8. 

Οονουύϑιον.-τνν. 11-13. ΕἸΝΑΙ, ΕΧ- 
ἨΟΚΤΑΤΙΟΝΒ, ΒΑ ΤΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΡΙΟ- 
ΤΙΟΝ. αν τας. λοιπὸν, ἀδελφοὶ κιτ.λ. : 
“καί, δγείμγεη (λοιπόν βιτιςγ -- “ἴτοπὶ 
Βεποοίοπῃ,᾽" δὰϊ ἰ8Β υϑεὰ νΔριεῖν, 88 ἐπ 
τε. ἕοτ “"" βπδΠ ν᾿". “ΝΝΕΙΙ, τπεπ," 15. 118 
πεδαγεβὶ εαυϊναίεηι ἂἃ5 υὑβεὰ ἱἰπ Μοάεγῃ 
Οτεεκ) γοϊοὶεε (45 αἱ ῬΉΠ 11]. 1, ἵν. 4,1 
ΤἬεβ8. ν. 16 ἀπά ἐνεγγνθετῖε ἰπ ἴπε Ῥδυ]- 
'ῆς Ερρ. ννῆεγε ἴῇε ννογὰ οἼουγβ; ἴπε 
τεπάετιηρ οἵ τῆς ΑΝ. “ἔἌγεννεῖ! " σδπποῖ 
δε ᾿υϑεῖπεά. “Ἑδγενεῖ " νουϊὰ δὲ 
ἔρρωσθε), δὲ ῥεγγεείεά (ϑεε τεῆῖ. ἀπιὰ οὔ. 
ΤΑρμιίοοι οα τ ΤΏςδββ. ἰἰϊ. το), δὲ δον"- 
ονίεά, δὲ οὕ {}ιε Ξανιὸ πιὶμαὶ, ἰἰνε ἐπ βεαρο, 
αμὰ ἴῆεη ἐλε Οοά οὗ Τουε (εἰβ ρῆγαβε ἰ8 
ΟἸΪγΥ ἔουπά Ποῖα ἰπ Ν.Τ.., θὰϊ οὐ τ ]ομη 
ἷν. 8) απά Ῥεαοε σμαὶΐ δὲ το ἐᾷ γομ. πὰ 
τπεϑε ἐχῃογιδιίοηβ ννὲ ἤᾶνε ἃ βυγηπιαγυ οὗ 
τε νμο]ε Ἰείεσ : (1) Ασοίοο ἰπ τπ στᾶσα 
γοῦι πᾶνε γεςεϊναά (1. 24, ἰϊ. 3) ἐνεῆ δ8] 
ἄο οἡ γουγ Ὀεἢ δ] (νῖϊ. 7, 9, 16, χὶ᾿!. 9). 
(2) Βε ῥενγγεοίεά, 5ο οχ ἴο ρετγίεςτίοη (νὶ. 
Ι, 13, ν]ν 1, 110 ἰχ, 8, χὶϊ, το, χίϊ. 9), ἴῃ 6 
ννοτὰ καταρτίζεσθαι Ὀεΐπρ υϑεὰ 45 Αἱ ΘΔ]. 
νὶ. τ οὗ ργτδάνδὶ ἀπχεηάπιθηϊ δϊεσ ἃ στᾶνε 
ἕδλυϊο, (3) Βε εονιξονίεά, τὰς Κεγποῖε οὗ 

αγ. και εἰρ.; ΕἸ, ρῖνε τῆς εἰρ. και τῆς 

τε ελγῖγ ραζὶ οὗ τἴπε Ερίβεϊε (δες οἡ ἱ. 4 
δηὰ οἵ. ἐβρεοίδιν ἱ. 4, 6, νἱϊ. 7). (4) Βε 
οὗ {κε τανιό νερά, ἰἐυε ἐπ ῥεαξε (χιϊ. 20). 
ἢ της πος τᾶν θὲ σοπηρατεά τ Οοσ. 
ἷ, 1ο, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... ἵνα τὸ 
αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν 
σχίσματα, ἧἦτε δὲ κατη, ι ἐν τῷ 
αὐτῷ νοὶ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 

ψετγ. 12. ἀσπάσασθε ΜΎΝΝ κιτιλ.: 
βαἰμίε ομε αμοίμεγ οί α ποὶν Ἀὲδ5. 
ΤῊΐβ σοπηπιοη ἴοτπι οὗ Εδβίεγῃ βδἰ υϊδιίοη 
Ῥεςδπιε δὲ δῃ εατὶγ ἀδῖς ραγὶ οἵ ἴΠ6 γί 8] 
οἵ ΟὨγίβείδη ννογβῃΐρ, 88 ἱπάϊσατηρ ἴῃς 
Ῥγοιπετῃποοὰ οὗ τῆς δ ἰώ πὶ ἴπε ἐλπ 
οὗ ἀοἄ. 80 εδγὶν 88 1 υϑιϊπη (Αῤοί., ἰ., 65) 
ΜῈ τεδὰ οὗ ἴῃε “κίβθ οἵ ρεᾶοθ᾿" ἴῃ τῃ6 
βεινίος οὗ τς Εὐυοςματίβι.--σπάξζ. ὑμ. 
κιτιλ.: αἱϊ ἐκ «αἱπές, 5ε., Αἰ! ἴτοπι ΜδςοεἊ- 
ἀοπία νἤεγε τη Αροβιὶε ννᾶ5, σαϊμέφ γον 
(σύ. ῬῃΠ. ἵν. 22). 

Μεῖ. 13. ἡ χάρις τοῦ κ. κιτιλ. : ἐλε 
Ογαοε ὁ ἐλε 1 ογάὰ εϑιις ΟἈγὲσέ (μἴ8 σοη- 
οἷυάϊηρ 5αϊυϊαιίοι τη Βοπι., τ Οοσ., 6Ἅ]., 
Ῥῃϊ., ῬΠΙ]πι., : ἂἀπὰ 2 Τἤεββ.), απά ἐδε 
Τους οΥΓ Οοά (βεε ουἡ ν. 14), ανὰ (δε 
Ῥεϊοιυςπὲῤ οΥ ἐδε Ηοῖν δῤίνγἐἐ (45 αἱ ῬΏ1]. 
ἀν αν δηά οἷ τ Οοσ. ἴ. 9, χ' 16) δὲ τοί ἐᾷ 
γομ αἰϊ, ἐνεῦ νὰ τῆοβε πο ορροβεά 
πίπη. Τῆς ογάϊπαγυ σοποϊ υβίοῃ οὗ ἃ ἰεϊζεσ 
οὗ τῃε ρετίοά ννὰβ ἔρρωσθε, 45 χαίρειν 
ΨΜΆ85 ἴπε ἱπιγοάδυςίοτν ρτεειὶπρ (βεε οἡ ἱ. 
1). Βαϊ 8ι:. Ρδυΐ μᾶ8 ἃ βίρπδϊίυγε οὗ δῖ5 
ον, ννΒΙ ἢ Ἧς ο4}15 πε σημεῖον ἐν πάσῃ 
ἐπιστολῇ (2 Τῆε58. ἰἰϊϊ. 17); υἱξ., δε 
αἰννᾶγϑ ἐπάβ νὴ ἢ ἃ Ῥγάγεῦ τῆι ΟΠ τγίβι᾽β 
βΓαφθ τὺ τεϑῖ οἡ ἢἰβ Ἴογγεβροπάδηιβ, 
εἰτπετ ἰπ πε ἔοτπὶ ἡ χάρις τοῦ Κνρ. Ἰη. 
Χρ. οὐ ἱπ τε δρϑγενιδιθά ἴοστη ἡ χάρις 
(85 ἱπ Εῤλ., Οοἱ. απὰ τῃεὲ Ῥαβεύκαία) 
Ηετε, δπὰ πεῦεὲ οηἱγ, δε 8118 ἴὲ ουἱ 50 
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13. ἯἩ χάρις τοῦ Κυρίου 1 Ἰησοῦ { εδ. τ. 

Χριστοῦ,2 καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος 
μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν.3 

Πρὸς Κορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων τῆς Μακεδονίας, 
διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. 

1 Αδεσ Κυριον, δοπιε οσυγδίναδ, ἔ, πῇ, νῃ.» ἴπε Ῥεβῃίο δπὰ Βομαίϊσις δάά ἡμων- 

5 Β οη;. Χριστον. 

17,1, , εἴς. 

85 ἴο Ἔπηῦγαςε ἴῃς ΤἭγεε Ῥεγβοπβ οὗ ἴπῈ 
ΒΙεββεά Ττπίῖγ. Ῥοβϑβίὶγ (πε ρῆγδβε τῆς 
“Οοάἄ οἴ Ἰνονε ᾿ ἷπ νεῖ. χε 88 βιισρεδβίεὰ 
δεῖς πχεπιίοη οὗ [πε “Ἰνονε οὗ αοά;,᾽ ἐ.ε.», 
τῆς ἴονε νη Οοὐ ἢδ8 ἴοσ πηδη; δηὰ 
ἃ Ῥγᾶγεζ ἴου τῆς “" ΕἊ Ιονν βαρ οὗ τῆς ΗοΙγ 
ϑρίγιι," ἐκ6., τῆς κοινωνία ννῃϊς ἢ 18. τς 
ϑρίτεἰβ ριῆ, 18. ἃ διϊίηρ σοποϊυβίοη ἴὸ ἃ 
Ἰείϊες δά ἀγεββεὰ ἴο ἃ οοπῃπιυηῖτν δρίϊαιεὰ 
ὉΥ ἑαοιϊίου δηὰ βιγε δηὰ εαίουβυ (χίὶϊ. 
20). Βυῖ Ψηδίενεσ ννεσε {πε (πουρῆῖβ 
ψΠΙΟἢ βυρρεβιςὰ τῃϊ18 ἰεῖρίε Ὀεπεάϊςτίοι 
(υ΄. Νυπι. νὶ. 23 1), ἰξ ταπγαῖπβ, ἃ8 Βεηρεὶ 
ΒΆΥΒ, “ ερτε ἴυπὶ ἀς 59. Τεἰπιϊδις ἰαϑιϊ- 
τηοηίυπι ἢ, ἴτ οἤειβ ἃ ἀενοιίοπδὶ ραγα!εὶ 
το {πε ΒΑΡΘΕΠΊΑΙ Ἑογπιυΐα (Μαῖὶ. χχν , 
190); δπά τῆε ογάεσ οὗ [18 οἴδυβεβ τεοεῖνεβ 
118 ἐχρδηδιίίοῃ ἰπ ἰαΐοσ ννοσάβ οἵ ὅ8ῖ. Ρδα: 

3 ἮΡΕΡ, ἅἁ, ε, νᾷ.» ἴμε ϑγτίδαο ἀαπὰ Βοδαίγις δά ἀ ἀμὴν; Ὀεῖζεσ οὔ. νι ἡ ΑΒΟ 

δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν πι γωγὴν... 
ἐν ἑνὶ ύ ΜΑᾺ πρὸς τὸν πατέρα (ΕΡΗ. 
ἰϊ. 18). [τ 18 τε ὅταος οὗ ΟἩγῖβε Βιο 
Ιεδάβ υ8 τοννατὰβ ἴπ6 ἴνονς οἵ σοά, πὰ 
ἴδε τονε οὗ αοἃ ᾿νῆεη τεδὶ βεὰ τῆσου ἢ 
τῆς 5ριΠτ᾿ 8 ροννεσ ργοπιοῖςβ ἴῃς ἰονε οὗ 
τῆδῃ (1 ]οδη ἰν. 11ἡ, ἴῃς ΒοΙ͂Υ [εἰ ον Βῃ 
ἐοβιίεσεά ὃγ τΠδ ἱπάννε!!ηρ ϑριγῖῖ, 

πρὸς Κορ. κιτιλ. ΤῊΪΒ Βυιδδβοσίριίοη ἰδ 
Τουπά (πη βυρβίδηςθ) ἱπ ΚΙ.,, τῆς Ηατγοίεδη 
δηὰ Βοπαίγίο νββ. δηὰ ἰπ πΊΔΩΥ Ουγβῖνεβ, 
Ῥυϊ ΠᾶΒ πο τγεαὶ δυϊποσίιυ. Τῆς πιεποη 
οἵ Τίτυβ δηὰ {κε ἰ8 ῥ᾽ αἰ ἰγ ἀετίνεά ἔτοπὶ 
οἤδρ. νἱϊ!, 18. Α ἔενν ουζβίνεβ δδά τῇς 
Πδπς οὗ ΒΑγηΔΌ048 ; ἴῃς Ρεβῆϊτο τη ἢ 8 
Τίτυβ οηἷν. ὙΤῆε ἴογτ οὗ βυδβοσίριίοη ἱπ 
τῇς Ὀεδὶ Μ55., ΑΒ 17, ἰβ βίῃ ρὶν πρὸς 
Κορινθίους β. 
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ΤΕχτ. Τῇε τεχὶ οἵ τπ|8 Ερίβεῖα μα8 Ῥεδεη Ἴσοηπβίγιςϊεά τῇ ἢ ἀκε 

τερατὰ ἴο ἔπε ἰγδαϊτίοπαὶ εχὲ (7 χίμς Καοσῤῥίμ5) οὐ ψῃΐσῃ οὐ 

Αὐϊπογίβεα Νεγβίοη νγὰ8 Ῥαβεά, Βαῖ ἴδε ἀΐβοονεγν οὗ Μ|588. ποῖ 
ἵπεη Κηόνῃ, δηά ἴῃε ογίτἰςαὶ βίμαν οὐ δηοίεηε δυϊμογίξίεβ βίηςα 

παϊ εἰπια, ἡδοσββίϊαϊε σαγοίμ! γον βίοη δηά οχίεηβίνε αδἰζογαϊίοη οὗ 

πὲ ἴεχῖ. Εογ τηΐϊβ ραγροβε πε εαϊΐογ πὰ8 γε εὰ πιαίπὶν οα 
Τιβομεηάογβ οοἰδιίοη οὗ Μ'55. Τῆς Α4ῤῥαγαίμς Ογἰξίοιι5 ἴα Ῥαβεὰ 
οὐ δίβ δυϊπογὶν δπα ἴοϊοννβ πἰβ ποϊδιίοηθ. [{ σοηϊδίηβ 411] ἴῃς Μ8. 

ενίάδηςσε ψῇῃϊοῃ Ἀρρεαγβ γα! ν ἱπηρογίδης ἴογ ἀεϊζεγηγίπαϊίοη οἵ ἐπε 
ἴεχι. Τῇε [ο]ονίηρ ἰεζίεγβ ἀγα υϑεά ἴο ἀδβίσπαϊε ἀποία] Μ55. --- 

ΝῊ διἰπαϊείςυβ. Ε Αυρίεηβί8. 
ΔΑ Αἰεχαπάγίπιιβ. Ο Βοεγηογίδηιμϑ. 
Β ΜΝαιίοδπιβ. Η Οοἰϑι!ηίδημβ. 
ΤΟ. Ερῆγβεηηί. Κ ΜΜοβᾳυεηβίβ. 
Ὁ ΟΙατγοπιοηΐδηιι8. [, Δηρεϊϊουϑ. 

Ε ϑαδηρεγηγδηδηβίβ. Ῥ Ρογῆσγίδηυβ. 

Οοτγγεοϊίοηβ οὗ δηποίεης ἀδῖθ, ἰπβογίεα πῃ πε αησία] Μ595., αγὰ 

ἰπάἀϊςαϊεα ΌὈΚ 5118} ἰεϊΐεγβ οὔ πυπΊεγα β (8, ς, 1, 83) αἰτϊδοῆεά ἴο πε 

σαριῖϊα] ἰεἰΐεσβ. Ουνβίνε ΜΙ55. ἂγὲ ἀεποῖίεά ὉνΡ ἴπῈῸ πιυπΊεΓ 8 
ΦΕΏΘΓΑΙΙΥ δοςερίεαά ἴον {πεὶγ ἀεβίσηαιίοη. 

Τε γεδάϊηρϑ, ριιποξυδιίοη, δηά αἰνίβίοη οὗ ραγαζγαρῇβ αἰβεν ἤθγε 

Δηά {ποτὲ ἔγοπι ἴῃοβα δάορίεά Ὀγν δνεβίοοϊξ δηά Ηογῖ, Τῶἢε γεδβοῦβ 

ἴογ ἴπεβε ναγίδτίοηβ πᾶν Ὅς σαϊπεγεά ἔγοηι ἴῃς ηοΐα8. 

ῬΑυμΙΝΕ ΑὐΤΗΟΈΒηΙΡρ. ΔΜ ιάεῖν ἀἰεγεπί ορίηίοπβ ἀγα δηϊεγίαίπεά 
ὈΥ ογίτἰοβ ψ τ τεσαγά ἴο ἴῃς ἀδίε οἵ ἔπε Ἐρίβεϊε δἀπὰ ἴδε ἰοςσα! ν οὔ 
ἴπε Οαἰατίδη σμαγοῆεβ. Βαῖ ἰξβ δας Ππογβῆϊρ δ88 πενεγ Ῥεε βεγίοιι δὶ υ 
αυεβιίοηεά. ΤΗΐδβ απαηϊηπιλὶεν οὗ ἰγααϊτίοη ἰ8 ργορδῦὶν ἀπε ἴο {πε παΐωγε 

οὗ ἰἰβ σοηπϊεηΐβ. Εογ ἰξ ἰβ βίδπιρεά τῃγουσῃουξς νυ τῇ σπαγαςζεγίβεις 

[εδΐωγεβ οὗ ἔπε Ῥαιυίης πη αηά βρίγς. Μίαϊζεγ δηά βῖγ]ε δἰπκε αἴζεβέ 

ἴπε ρεγβοηδιν οὗ ἴῃε Δροβεῖίες ἴο ἔῃε Οεητεβ. [τ απἰΐεβ αἰαϊεοσιίς 
5Κ1}} ἴω ογι εἰς βίης ἴδε ἰαησύασε δηά ἢἰβίογν οὗ ἴῃς ΟἹά Τεβίδπιεηξ, 
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ἀπά ἃ σοπιργεμαηϑβίνε ρῃ]οϑορῆν ψἰσἢ αββίρηβ ἴο ἰανν, ἴο ἐπα βρίγίξ, 

δηά ἴο ἴῃς ἤεβῇ τῃεῖὶγ βανεγαὶ ἐμηστίοηβ ἰῃ Οοαβ σονεγτηπηεηΐ οὗ {πε 

ψογίά, στῆ ἰηΐεηβε βρίγιτυδ ν ἀπά δὐϑοίαϊε ἀδνοιίοη το ἔπε [ωογάὰ 

δεβαβ. Τῆς Αροβίῖς Ῥαυΐ αἷοπε οὗ πε Αροβίίεβ δηά {πεὶγ οου- 
τεπηρογαγίεβ Ἄχ ἰτεα τ ΐβ γαγε σοπιρίηδιίοη οὗ πχεηΐδὶ δηά βϑρίγίϊιδὶ 
αυδϊεεβΒ. Νοης οὗ πὶβ8 Ερίδβι!εβ ἰβ πιογε Ἴσεγίδίην σεπαΐπθ, ἤοπα 
δσῖνεβ 80 νἱνίά ἃ ρίἰσΐαγε οὗ 8 πιά δηὰ Ἵπαγαοῖεγ ἀαγίης ἴΠ6 πιοβὲ 
δεῖίνε βίασε οἵ ἢΐ8 ἀροβίοϊίο οᾶγβεν. 
ΑΝΟΙΕΝΤ ΤΈΒΤΙΜοΟΝυ. ΤΠε δάορτιίοη οὗ [18 ἰαησυασε Ὁγν Βαίπεγα 

οὗ ἔῆε Οδαγοῦ ἰη ἐπε βεοοηά σεηΐαγυ ργονεβ ἰἴ8 δητααϊν ἀπά Πίσῃ 

τερυϊβιίοη ἰη {πεῖν τἰπε. Ῥοίγσαγρ Ῥούγονγβ ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων 
ἡμῶν ἔγοηι ἷν. 26, ἀῃά θεὸς οὐ μυκτηρίζεται ἔγοπι νἱ. 7; [γεηξδειιβ σίνεβ 
ἃ [,Ατίη νεγβίοη οὔ {ἰϊ. 19, γεξεγγίησς ἴο ἴῆε Ἐρίβεϊας Ὀγν παᾶπιε; Ψυβιίη 

Ματγίγγ γεργοάυςεβ Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ (μην) ὡς ὑμεῖς ἔγοπι ἱν. 12, 

δΔηα ἔχθραι ἔρεις ζῆλος ἐριθεῖαι θῦμοι. . . καὶ τὰ ὅμοια τούτοις ἔγοῃΊ 

ν. 20. [8 σαποηίςοιγ ἰ8 65:8] 8ῃηθ6α Ὁν [18 ἰηϑεγείοη ἰῃ ἐνεγγ ὥδποη 
οἵ ϑογίρίαγε. Μίαγοίοη α180 ρίδοςά ἰξ δἵ ἴῃε πεδά οὗ ἢίβ οαϊδίοσας οὗ 
Ῥαυΐίηε Ερίβε}68. 

ΑΝΤΕΘΕΌΕΝΤΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΠΑΤΙΑΝ ΟΟΝΝΕΗΤΒ. ΤὨτγουρποαΐῖ ἐπα 

Ερίβειες τῆς δαῖμον αδββαπιεβ ἴῃς ροβίτίοη οὗ Ἐουσπάεγ, με δἀάγεββεβ 

τπε Οαἰδείαπβ 88 ἢϊ8 οὕγῃ σοηνεγίβ δηά οἰαἰπηβ βρεςοίᾳ! δυϊποῦι ονὸγ 
τδεηὶ ἰῃ ἴῃς πδηια οὗ Οἤγίβε πο δά πιαάς Πίπιὶ Αροϑβεῖα δηά Ἵοηι- 

πγἰττεά ἴο Πίπι {Πα πιίηἰβέγυ οὗ ἔπε Οοβρεῖ ἀπιοης ἴπεπι. Οπε ραββαζε 
ἰη τῃε Ερίβειε Ὀγίησβ ἰηῖο ργοηιίηθηος {πὰ ἀΐνεγβε εἰεπηθηῖβ νυ ἢ 

εηϊεγεά ἱηΐο ἐπεὶγ σοπηροϑίτίοη, γεηιϊπάϊησ (5 {πδῖ, πὸ οἵδε Ῥδαυϊης 
ΟΠυγοῆεβ, πεν Μέγα πηίχεὰ Ὀοαεβ σομηργεπεηάίησ ἃ πιίπογίυ οὔ 

Δεν ίβῃ ΟὨἩγίβείδηβ (11. 28). Βαῖ {δε οἰγουιηπγοίβϑεά πλίπογὙ ἀγα ἰῃ 

βεηεγαὶ ἰσηογεά (ἷν. 8), ἕο {πε Ἐρίβεῖε ἰ8 ϑρεοία!ν δάάγεββεά ἴοὸ 
πε Οτεεκ σοηνεγῖβ, πο Παά ποῖ γεῖ δοοερίεά οἰγοιπ)οίϊβίοη, Ὀαϊ 

Παὰ οἵ ἰαῖε θδεεη ἀγρεὰ Ὀν «ρσίϊαϊογβ ἴο βυῦπικὶξ ἴὸ ἰξ ἔογ ἴῃς βαία 

οἵ ἴδε σονεηδηΐζοα Ὀεββϑίησβ δἰίδοπεά ἴο [ἴ δὲ [18 ἰηβιειζακίοη. 

Τἤεβε υποἰϊγοιπ)οίβεά Οτγεεῖβ ἔογγηεά ἀρραγεηιςίν {ΠπῸ6 πΊᾶ88 οὗ ἴῃς 

Οκαϊαείαη Ομαγοῆεβ: ἔπαγε ἰ8 δ πε βαπης εἰπιῈ πὸ ἀοιδὲ ἐμαὶ ἔπαν 
Βεαά Ῥεδη ἴογ βοπῖα {ἰπ|6 γεζιανγ αἰϊεπάδηϊβ οἡ ἴπε τεδοῃίηρ οἵ ἴδε 

βυπάρορας, ἔογ {πε Ἐρίβεϊε δββιπιεβ τπγουρσποιΐ τῃεὶγ ἔπη] τίν 
ΜΙ ἢ τῆς ραιγίαγομαι Πἰβίογυ, ἔπε [ανν, ἴπεῈ Ῥϑβαὶπι8 δηὰ Ῥγορῃοίβ, 

85 ΜΕ]] 458 ἐχροβίἰοῃβ οἵ ϑογίρξαγαὶ τορίςβ Ὁν δεν ίβῃ ἐεαοῆεγθ. ΤΕΥ 

ἢΔά Ὀεϊοησεά, ἰῃ ἕαςξ, ἴο ἔπεα Ὀοάν οἵ ἀενοιὶ Θεηεεβ πο ἐγεχυεηῖεά 

Ψφενίβῃ βγπαροραεβ, βιυάϊεά Φεν ἢ Θογίρεαγεβ, ἀπά ἔοαπά τηδην ροίηϊβ 

οἵ βυπιραῖῃυ νυ τἢ τπεὶγρ Ἐπεοίοσν ἀπά πιογδ ἔν, Ῥαΐ γερυάίδιεά Ἐπεὶγ 

σεγεπιοηίδι αν, αη ἃ 80 [ογπιεὰ ἃ ἀἰβεϊποϊ οἶα88 αραγί ἔγοπι ἔπε Φεν βῇῃ 
ςοηστγεραίίοη. 
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ΙμΟσΑΤΥ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΠΑΤΙΑΝ ΟΗΘΉΟΗΕΒ. ΤΠα Ιοοσαδ] εν οἵ πε 56 
Οπυτγοίεβ ἀεπηαηάβ δἰζθηζίνε σοηβίἀδγδιίοη, ἴογ οἡ ἴπε ἀεζογγηϊηδ- 

τίοη οὗ {πΠ|8 ἀδσρεηάβ ἠοῖ οηἷν ἴπε ἀδῖς οἵ τῆς Ερίϑβε]ε, Ὀαξ τς ποῖα 

οὗ ᾿ϊ8 Πίβίογίοδι σοηηδοζίοη ἢ πε [6 οὗ Ραμ! Τῇε τβεογν ἴπδὲὶ 
1πε8εὲ ΟΠυγοῆεβ ψεγα βἰτυδίεαά δπιίάδε ἴῃς Κεῖος ροραυϊαϊίοη ἰῃ πα 

πογίῃ-εαϑὲ οἵ Αϑβία Μίηογ, τπουρῇ ἃ πγγαρβ πιυσῇ οὔ ἐπεῖγ εαγὶν 
Πίβίογυ ἰπ ἀδγίηςββ, γεαυ γε 8 ἴο Δ88ιπ|6 ἴπαΐ {πεν ψεγε ἰουπάδα 

ἀυγίης ἴῃ πλβϑίομαγυ Ἰοιγπεν οὗ Ῥαὺὶ! δηά 8:18 δογοββ Αβία 

λίπος δηά γενίβίϊεὰ ὃν Ῥδαΐ ἴἤγεας γεαγβ ἰαΐεγ: οἵπεγνίβε ἰδ σουἹά 
ποῖ δε γεσοῃοιϊθά ψῇ της παγγαῖίνε οἵ ἴπΠῈ Αςῖβ. ΤΠα γοϑδοϊίοη 
τῃεγείογε ἰοναγάβ ψιάαίβηι, νοῦ ἐνοκεά πε Ερίδβιϊε, σδπηοῖ θὲ 

ἀαῖεά Ὀείογε {πε σοπιπμεποετηεηὶ οὗ ἢἰβ Ερἤαβίδη πιίηἰβῖγυ. Νοῦν 

Ρεΐίογε {πδί τἰπιεὲ Ῥαὰὶ! παά ορεηΐν Ὀγοίεη τὶ ἴΠεῈ βδγπάρορσας δὲ 
Οοεσίπεῃ δηά εβϑιβθ  ϑηεά ΟΠυγοῆαβ ἴῃ Ασμαία ργαοιίσα!ν ἱπάερεπάεης 
οἵ ψυάκίβθπι. [8 ἰξ τεαβοηδῦϊε ἴο σοηοίαάε ἴπαΐ ἃ Ῥπαγίβαϊο γεδοϊίοη 
ἴῃ βοηῖε οἵ ἰῆες Ῥαιυ ες ΟΠαγοῆεβ ψνὰ8 ἴπδη ἴον ἴῃς ἢγβὲ τἰπιε βιαγίεά 

στ δυσοεββ απά οχοίεὰ ἰη Πὶβ πη τῆς [νεῖν ἀρργεμεηβίοη ψῃϊοῃ 

5 ἢεγε εχργεββεά ἢ [ἢ πὶν ἡυἀφηιεηΐ ἔπε Ὠἰβίογυ οὗ Ογεεῖκ ΟΠ γί βείδη εν 
Ρτγεοίυάε8 ἱξ, ἔογ ἃ νεγὺ γεαᾶὶ δηά ἐογηγίδῦϊε ἀριϊαϊτίοα οἡ [8 νεγν 
Βυδ)εοῖ παά οὔσα αἰγεδαν γυῃ ἰζϊ8 οοιγθε, πὰ Ὀξεη 80 ἀεςίβίνε! ν᾽ 
ςπεοκεά ἰη ϑγγία δηά Ῥαϊεβϑιείης δἴζογ ἴπῈ βυσςεββ οἵ Ῥϑμ δηά Βαν- 
πᾶρδᾶβ ἴῃ ϑουΐπεγη Οαἰαιία 48 ἴο γεπάεγ ἰϊ8 γεῆεναὶ αυΐϊΐε Πορείεββ. 
Α ἀεπιαηὰ νὰβ πιαάς αἱ Απίοςῃ ὉΥ ἃ Ῥμδγίβαϊς ραγίν ἴογ ἴδε 
εἰγοιπγοϊδίοη οὗ 411 ΟΠ γι βείδηβ, ἔπε δυϊπογίν οἵ αι δηὰά Βαγπαῦαβ 

ψῶ8 ὀρεηΐγ Ἑσδα!]εηρεά, αηά ἴῃς ρεδοε οἵ ἴπε ΟΠυγοῆ 8 εηάδηρεγεά 

ὈΥ ςοηῆϊοξίης νίενγβ. Βαῖ [ἢ ἀεοίβίνε οοπἀδηιηδζιίοη οἵ ἐπ 8 αρίταϊτίοη 
αἱ δεγαβαίεπι ἰεά ἴο ἰΐβ βρεεάυν Ἵοαρβα; ἔμπεγε ἰβ πο ἔγβος, ουϊϑίάἀα 

τηΐ8 Ερίϑβε!ε, οὗ ἰῖβ βαυδβεααεηὶ γενίναὶ ἰπ δὴν Οτγεεῖς σπυγοῆ. Οη {δε 

σοπίγαγυ ἐπα ολγεαῦ οἵ Ραμ! ψἰτῃίη τπῸ ποχὶ ἴνο ογ ἤγεα γὙϑδγβ 
ἰγγενοςδθῖὶν εβίδ! βῃεὰ ἴῃς ἱπάερεηάεηος οὗ Ογεεῖκ ΟΠ γί βείβηϊξν ; 

Πεπος ἰ ςοποίπας ἐπαξ ἴδε ἴνο ἱπιγίσυεβ οὗ ἴῇς Ῥματγίβαίς ραγῖυ, 

βΒγϑὲ αἱ Απιίοοῃ, ποχὲ ἴῃ πε Οδίδιίαπ Ομπαγοῆαβ, γεσογάεα ἰῃ {πὶ8 

Ερίβιιε σψεγε Ὀμξ ἃ ἰαῖεγ βίαψε οἵ {πε πιονεηπιεπὲ γεσογάθα ἰῃ {πε 
Αοῖϑ8---ἰαβὲ εχρίγίησ εβθογίβ οἵ Ψυάαίβηι ἴο αγγεβὲ {πε σγονίηρ ἔγεεάοηι. 

οὗ Οτγεεῖς οοηνεγῖβ. 
Βαξ ρυκείησ 8,46 ἴον ἔπε ργεβεπὶ ἴῃς αυεδιίίοη οἵ ἀδῖε, ἰ5 ἔπεγε 

ἐτουηά ἴογ βυρροβίηρ παῖ ἴμεβεὲ Οπαγομεβ μέγα ρἰδηϊεά ἴῃ ἔπε οἰτε8 

οὗ Νοτγίμπεγη Οαϊαιία, Απογγα Ῥεββϑίηυβ δηὰ Τανίωπι, ἃ8 ἴῃς ἰδΐε 

Βίβῃορ [ἰρμιέοος ρεγβίβεεπον οοηϊεηάεά, γαῖπεγ ἤδη ἴῃ ἴποβε οὗ 
ϑουΐπογη Οαἰδίία, τπς Ῥίβἰάΐαη Αητκίοςῃ, [ςοηΐαπιὶ, υγϑίγα δηὰ ὨεγΡε, 

48 Ῥγοΐεββογ ΒαπΊβαν πιαίπιδίηβ ἢ Οτγεδῖ ψείσῃς ἰβ ἀεβεγνεαάϊυ διίδοπεά 
ἴο ἴδε ορίπίοη οὗ Βίβῃορ [υἱκπείοοι ; Ὀαξ ἰξ πγαβὲ θὲ γεπιεπιρεγεά ἔμαῖ 
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ἰξ νὰβ ἔογπιεά πιοῦὲ ἔπδη ἃ σεπογαίίοη ἀῦοὸ, σπεπ οοπιραγαινεῖν 
π{π||6 νὰ8 Κπονη οὗ πε ἱπίεγπαὶ ρεοσγαρῆν οἱ Αϑία Μίπον, οὐ οὗ ἰϊβ 
ςσοπάϊτίοη απάσδν ἔς Οβεβαγβ: ψπεγεαβ Ῥγοΐεββογ ἘΠ δηΊβαν 5 βάἀνοοδου 

οἵ ἴπε ορροϑίζε νίενν ἰ8 Τουπάεά οἡ ἱπείπιαῖε δοαυαίπίαηος ψ]ῆ τπε 
ϑεορσΓΑΡὮΥ δπά Πίβίογυ οἵ [πε σουηῖγυ ἀαγίηρ πε ἤγϑέ σεπίαγυ. Αραίη, 
Ῥαυΐ 8 ἰουηάαιϊίοη οὗ τῆς ἴουγ βουΐζπεγη ΟΠαγοῆοβ πὰ βαυδβεαυεηῖ 

νἱϑιἴ58 ἴο δηλ ἂγὸ νε  -ἰτοβίθα ἔαδοϊβ, ἢ ἢς ἰ5 ποῖ Κκηονῃ ἴο πανα 

νἱϑίϊεα ἴῃς πογίπαγηῃ αἰνίβίοη δὲ 41. [ἴ παά ἱπάδβεά {{||ὲ αἰιγαοιϊίοη 

ἴου δὴ εἀυςαίεά Οτγεεῖς 885 ἃ ϑρῆεγε οἵ πιίβείομαγυ εηϊεγργίβε, ἀπά 

πείά οὐξ {ππ|| ργοπιίβε οἵ βυσσεββ, ἴογ ἰξ νψὰβ8 ἔπεη ἰηπαδίξεα πιαίη!ν 

ΌΥ 8δῃ ἱπιρεγίεσε! ν οἰν Π8δεὰ ροραυ]αιίοη οἵ Κεϊεὶς πεγάβηχεη ἀπά βῆερ- 

δεγάβ. [ἢ τῆς δυϊπεηκ ον οὗ {πε Αςἴβ ὃς δαηιίτεά, {πε εαγιοβὲ 

οσοβϑίοη οὐ ψῃίοῃ Ια! ψὰβ νψιπίη γοδοὴ οἵ Νογίδεγη Οδίδιία, δά 

σδη Πᾶνα ἰουηάεα ΟΠἤυγοῆεβ ἔπαγε, να8 οὐ 8 ΨᾺῪ ἴο Τγοδβ δηά 
Μαςεάοηΐϊα. [τ 88 δοςογαϊησίυ Ὀεεη βυσσεβίεα παῖ πε πᾶν ἴπεη 

δανα ἰυγηεά αϑἰάς ἴο ργεαοῇ δπιίάβὲ ἴῃπαΐ ρεορίε. Βαῖΐῖ ἐνεγὺ βίασψε 
οἵ τδαῖ ᾿ΟγηεΥ ψγ88 δοσοιηρ βηεά ἀπάεγ ἴῃς ἱπχηιεάϊαϊε συϊάαηςσε 

οὗ πε ϑρίγιι, απά ἔπε βίίεποε οἵ ἴπε παγγαῖϊνε, τυγίϊεη 848 ἰξ νὰ 8 

ὈΥ ἃ ἔε ον -ΟἸἢγιβϑείδη ψῆο δοσοοπιραηϊεά ἴῃς δροβίοίίς ραγῖν ἔγοπι 

Ττοδ8 οηναγάβ, ἰ5 σοποϊαβῖνε αϑαίηδὲ παῖ ἴπεροσν. Ὑπαῖ δίβίογυ 
Ιεανεβ ἐπε γεδάδγ νἱγίωδιν πὸ οποίος Ὀυϊ ἴο ἰάεηκν ἴῃς Οαἰαιίαῃ 

.« ΟΒυγομεβ ψπἢ ἴδε ἔουγ ψῆοβε ἴουηάδξίοη ἰξ γεοογάβ. [ἴ 18 ἔμεῖ]6 

το οὔδ͵εςξ (πα π6 ἰηβίδο! ἘΠ ν τππίοῃ πες Ἐρίβιϊς γεργονεβ ἰῃ {πε 
Οαἰακίαπβ νὰ 8 οπαγδοϊογίβεις οὗ ἃ Κείτίς ρεορίς, ἔογ ἰξ θεϊοηρεά ἃ8 
ςεγίδίηϊν ἴο ἔπε ρορυΐίαος οὗ ἴῃς βουΐπογη οἰτίεβ, οὐ ὑπαῖ ἵδεγε 7πα} 

παν θδε Δεν δῃὰά Οτγεεῖκβ ἰπῃ ἴῃς πογίπεγη οἰτίεβ ἡ πεη ἢ βίου 
ΕΒ(ΑΌΠ5Π68 τῆς βρεςοία! ργεροηάεγαηος οὔ ἴδεβε εἰεπχεπίβ ἰη {πε 
βουιΐπεγη. Τῇε ἔωγίπογ οοπίεπιίοη πᾶς ἴῃς πᾶπις Οαἰδιία νὰ 8 ποῖ 

εχϊεπάεά ἴο {πε βοιζπογη αἰνίβίοη οἵ ἴπε ργονίηςε βανε ἰῃ οἴποίαὶ 
ἰαῆσυᾶσε ἰφῆογεβ {πε ἕασξ ἔπαὶ ἴΠ6 ργονίηος παά Ῥεεη βενεηΐϊγ-ῆνε 

γεδΓΒ ἰη εχίβίεηςε δηά γεν ἔαγηϊβηθά τῆε ΟὨΪΥ ςο]εςϊίνε ἡδηλε ἴον 
τῆς Πεϊεγοφεπδουβ γᾷοεβ ἱποογρογαῖεα ἰῃ [ὃ ἀπάογ {πε ργενίουβ γαΐα 

οὗ Οαἰακίαη Κίησβ. [{ἰξ 6 ἀγρεά «ραίη παῖ δι! νουἹά ποῖ πᾶνε 
ἀεβίσηαϊεά ἰδ Οἤυγοῆαβ ὉγΥ πε παηλα οὗ ἔπε ργονίπος, ἴῃς δῆβννεγ 
ἰδ ἔπαι τῃγουσποαξ Πἰβ Ερίβεῖίεβ. πε ἱηναγίαδί ν᾽ σγοιρβ πίβ Οδυγοθα8 

Δδοσογαΐηρ ἴο ργονίησεβ, ψῃεῖπεν ϑυγία ογ Αβία, Μασεάοηίβ οὐ ΑἼδαίδ. 
Ηἰ 8 γεέεγεησς ἴῃ {πἰ8 Ἐρίβεϊες ἴο τῆς σδυγομαβ οἵ δυάδεα δηά ἴο ἢἰ8 

πιϊπἰϑῖγυ ἰῃ ΟἸ]Ποἰα σαη ΠΑγάϊγ ὈῈ γεοκομεά δὴ εχοεριίοη, ἔογ ἴπεβα 
ψεγε αυδβὶ-ργονίησεβ σονεγηεά ἱπάερεηάεηξν ὃν ἱπηρεγία! ργοσιιγαίογβ. 
Νοῦν Ψὰ8 1πὶβ ργασζίοα. ἃ πιεγὲ δοοίάεηξ οὗ ἰδησύασα: [τ ἔα ἘΠ αν 

γεβεοοῖεά δίβ ἀεϊἰθεγαῖε ροΐϊον οὐ Οπυγοῆ εχίεηβίοη, βυρσεοβίοα 

Ρεγμαρβ ὉΚ ἔπε δχαηιρίε οὗ ἔπε ψενίβῃ Ὀἰβραγβίοω, πὸ πα ΡῬεΐογε 

Ἃ 
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Ρἰαητεὰ πεῖς βγηαρορσαθβ ἰῇ ἴπε ργίησίρα! σεηΐγεβ οὗ σοπιπιεγοα δηὰ 

εἰν ἰβατίοη. [ὃ νγαὰβ οογίδίηϊν Πὶ8 ργϑοίίος ἴο εβϑίβὈ ἰδῇ σγουρβ οὗ 
ΟΒυγοδεβ γουηά ἴῃς βανεγαὶ οδρίϊα]8 οὗ ργονίησεβ, δηά ἰἰπῖς ἔποβε 

οεηΐγοβ τορεῖμερ ὈΥ οδαὶπβ οὗ Οπυγοῆαβ δἱοηρ ἴῃ τηδίῃ τοδάβ, 
Δηὰ 80 ἴο ογϑραῖα δὴ δεοοϊεβίαβεςαὶ ογραηίβαιίοη οἰοβεῖν σογγεβροηαίη 

ἴο ἴῃ εχίβείηρ αἰνίβίοπβ οὗ ἰῆςε Επιρίγε. 'ε βηά ἴον ἰηβίδηος {παῖ 

[6 πιδάς πε ργονίποίαὶ οδρίϊα!ῖ8 Απιίοοῃ, Οογίπεῃ ἀπά Ἐρδεβυβ 
βυσοεβδίνε σοηΐγεβ οἵ ΟΠυγοῖ [{πθ 45 πεν Ψψέγε οἵ ἱπηρεγίαὶ δάηγίηΐδ- 

τγαϊτίοη, ἀπά βυγγουηάεά δδοῦ ψ ἢ ἰ8 σγοὺρ οὗ ἀερεηάεης ΟΠαγοῇαβ. 

Βιυὲ ον Φενίβῃ πιδϊίοα ἢς πισῃς μανὲ ἄἀοης [Πς 88π|ε ἴογ Τ βεββαϊοηίοα; 

πὰ β εαροῦγ δβρίγαϊίοη ἴο νίϑίξ: ἤοπιε γενεαδίβ 81}}} ννίάεγ ργοϊεοῖβ 

ἴον παρ γίης ἴπεβε ἔδξάεγαϊίοηβ οὗ ΟΠπαγοῆαεβ ὑπ} τῆ Ὺ ὈεσαπΊα 
Ἄοοεχεεηβῖνε ψἰξῃ ἴπς Ἐπιρίγε. 

Ηεηςε 1 ςοποίυάε ἔπαξ ἰῃ ἐπ8 Ερίβεϊς αἰϑο ἴπῈὸὶ πᾶπιὲ δία 

ἀεηοῖεβ δα ργονίηςε, ἃ8 ἰζ οἰεαγὶν ἄοεβ ἰῃ 1 Ῥεῖεσγ ἰ. 1, δηά παῖ ἴῃς 

Οαϊαϊίαη Ομυγοῃεβ ψεγα ἔποβα ἰη ἰἴ8 βουῖπογη ρογίίοη τνῆοβα ἰοιιηάδ- 

τίοῃ 18 γεοσογάδά ἴῃ ἔπε Αςοῖβ. Τῆΐβ σοπο[ιιϑίοη ἰ8 σοηῆγπιεα ὃγ ἴῃ 6 
Ιεδάϊης ραγὶ δβϑϑίρηεά ἴο τῆς Οαδἰατίαη Οπαγοῆαβ ἴῃ ἴῃς οοἰεοστίοη ἴον 

τῆς ϑαίηϊβ (1 ον. χνί. 1). [ἰ 8 Ταγίῃεγ βυρρογίεά ὈΥγ ἴῃε ργενίουβ 
οουζγβε οὗ Οδἰδείδη Πίβίογυ. 

Οαάμάτιαν Ηιβτοαυ. Τῆς Οτεεῖ παπιαὲ Οδἰδξία ἀεποῖεα οτ ρίαν, 
πκὸ τῆς Ἐοπιδῃ Οδα, ἐς σουπίργ οὗ ἴῃς Οδι8 ογ εἰἐ8 (Γαλάται). 
Αδουῖ Β.5. 278 ἃ οσοηδβίάεγαν!ε ἀείδοῃμπιεηΐ οὗ ψγγίογβ, γουὮ 

οβεϊπιαῖεά αἱ 20,000, Ὀγοῖε οἹ" ἔγοτι ἴἤγες οὗ ἴῃς Κεῖείς {γίρεβ τμδῖ 
Ρουγεά ἀοψῃ οὐ Οτγεεσε, ἀπά πιδάς ἔπεὶρ ὰν ϑογοϑθ ἰηΐο Αβία 
Μίπονυ ψί πίνε δὰ Ἵπίἰάγεη. Α8 ψᾶγ ψὰβ {πεῖγρ ἰγαάς δηὰ 
ΟὨΪΥ πιεδηβ οὗ βυρβίβίεηςς, {πεν βοουγεά {Π6 σομυηΐγν αν δηα ν]ἱάε, 
Βοπιεϊπιε8 ρυπάεγίης οὐ {πεῖς οὐῆ δοοουηξ, βοπιει πε αἰ γίης 
τῃεπιβεῖνεβ τ ναγίουβ Κίησβ αηά οἰζίεβ, ογ ἰακίηρς βεγνίος ὑπάδγ 

τπεπὶ 88 πΠιογοεηδγυ 8οίάΐεγβ, Ἐνεηζυδ!γ παν ἐογπιθὰ ρεγπιδηεηῖ 
δποβπιρηηεηΐβ αηάογ ἠδῖίνε οἢίεἴταίπβ ἰῃ ἔπε πογίῃ-εαϑὲ οὗ Ῥηγυρία, 
βουῖῃ οἵ Βιτπγηία δηὰ Ῥοπίυβ, βϑρεακίης τπεῖγ ον ἰδησυᾶσε δηά 

ἀἁμεϊηρσ ἀραγὲ ἔγοπι ἔπε οἷάεγ Ῥῃγυρίαη ἱπμαρίιδηϊβ. Τΐβ αἰδίγίςξ 

Ὀεσδπια σοηβοαυεηεῖν Κηοόννη 88 Οαϊδιία : [18 Ὀγοδά βίγείςμεβ οὗ υὑρ- 

Ιαηά αϑογάδα ραβίωγε ἕον {πεὶγ δοοκβ δηὰ δεγάβ, δηὰ {πεὶρ [απ 

ἰουηά 86ἔε ποπιεβ ἰῃ πεὶγ σαητοππιεηῖβ. Βαξ {πε [ἰπ||ῖ8 οἵ {Πεὶγ 
τεγγίζοσυ ψ γα δι}}} ἀαπϑεῖςεεά, ἀερεπάϊης σοπείηυδ!ν οὐ ἢ ἑογἕαπα 

οἵ ψὰγ: ἴον ἴδε ἰγίθεβπιεη γεϊαϊπεά τπεὶγ ργεάδίζογυ μδριῖ8 ἀπά ψεγε 
Παγάϊν ἐνεῦ δ ρεδος ψ τῇ 41} πεῖς πείσῃρουγβ. Αἱ ἰαδῖ, βοννενεγ, 

ἰῃ Β.6. 189 πον ψεγε ἰογοεά Ὁγ ἃ Ἴγυβῃίης ἀεΐεδλς ψῃϊσοἢ Π6Υ εη- 

σοαυηΐεγεά αἵ ἴπε Παπάβ οὗ {πε Ποπιδηβ ἴο γεβρεοῖ ἴῃε ρεδος οὗ {πεῖν 

πείρῃρουγβ, δηά Ῥερβη ἴο ουϊείναϊε ποηιε ἱπάιβιγίεβ πὶ τίη {Πεὶγ ουσῃ 
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Ῥογάεγβ. Οτγδάυδ!ν ἴΠδῪ πιίησίεα τηογε ἔγεεϊ ν [ἤδη δὲ ἤγδε ψίἢ της 
Ῥηγυρίαη ρορυϊαιίοη, δάορίεά {πεῖν γεϊϊσίοη, τπουσῇ πεν τεϊαίϊηεά 

τῃεῖγ οσση ἰδησύασε, απά ἀνεῖξ απηοηρ ΠεπΠὶ ἃ8 ἃ ἀοπηίπαηΐ γᾶσς, 80 
ταὶ Νογέπεγη Οδἰδιία Ῥεσαπιε πε Ποηιε οὗ ἃ βεϊ[εά ρεορῖίεα. 

Βαυῖ ἃ σεπΐυγγ ἰαῖεγ τῆς ΜΙΞΗγί δες τταγβ ϑινερί ἴο δηὰ ἔγο βογοβ8 
τπεῖὶγ σουπίγγ, ΟὈἢΠ ταγαϊτίης (ἢς οἷά ἰαπάπ)αγβ δηὰ ορεηΐης ἃ πεν 

σδαρίεγ ἴῃ Οδἰαιίδη Πἰϑίοσυ. Μίδηυ οὗ πεὶγ σῃεἴζαίηβ ἀἰβειησυί βηεά 
τῃεπηβεῖνεβ οἡ πε Ἐοπίδη 8ἰάς, αηά ψεγε γεναγάεα πῇ ἰαγε σγαηῖβ 
οὗ ἰογγίζογυ ουϊδίάς (ἢς οἷά Ὀογάδγβ : οἣς ἴῃ ραγίσυϊαν, Ὠεἰοίΐαγαβ, 
Ῥεσαῖης ὉΥ ἴδε ἕδνουγ οὗ Ῥοπιροὺ ἴδε τηοβὲ ρονεγία! πιοηαγοῇ ἰη 

Αβία Μίωογυ. Ηε δηά ἢὶβ βυσσδβδογβ ψεγε Ἔπβῦϊεά ὉΥ ἴῃς δςοῖίνε 
ραγσὶ ψῇῃϊσῃ {πον ἴοοῖς ἰῃ πῆς επβυΐης οἷν! νὰγβ οὗ Ἐοπιε, ογ ὉΥ͂ 

7υἀϊοίουβ ἀεβεγιίίοη οὗ ἴῃε ἰοβίησ σϑυβ6, ἴο εηίαγξε δπά Ἴοηδβοϊ δία 
{πεῖν κίησάοπι) ἀπ] [ὃ ἐπηργασεά ϑουΐπεγη Ῥηγυρία νυϊτῃ ραγίβ οὗ 

[υγεδοηίᾳ ἀπά Ρί 5αϊα, ἀπά εχίεπάδαά ἴο πε γϑῆσε οὗ Ταυγυβ. Τῆΐβ 
ψ͵88 ἴπε Κίηρσάοπι ψῇῆϊςἢ τῆς ἰα81 πδεῖνε γυΐεγ Απηγηΐδβ Ὀεφυεαίπεά ἴο 
ἴῃς ΠοπΊδηβ αἱ ἢἰβ ἀδδίῃ ἰῇ Β.ο. 25. Α οπίδη ργονίπος ψὰ8 ἔογιηθά 
ουῖ οὗ ἰξ, ἀπά τεϊζαίπεά ἔπε παπιὲ Οδἰαιία ψῆΐσῃ παά Ὀεϊοησεά το ἰξ 
ἀπάογ [8 Οδἰατίαη ἰσ. ὙὍὙεγε ἰ8 ποιϊῃίης ἴῃ {18 Πἰβέογυ οὗ σγαάιδὶ 
ἐχρδηβίοη ἴο :υδιν ἐπε ἀγοϊγαγυ γεβιίγίοσιίοη οὗ ἔπε παπῖα ἴο δα 
πογίπεγῃ αἰϊνβίοη δἱοης. 

5111 [688 γεδβοηδθϊε ἀο68 [ἢ 8 ἀρρεδγ ἰη τῆς [σῆς οὗἉ ἰ(8 δυθβεαυεης 

Ὠἰβίογσυ. ὸὸγ βενεηΐγ-θνε γεᾶγβ Ὀείογε τηἰ8 Ἐρίβιϊς ψψὰβ ψγίττεη 
Οαϊδίία πδά ἐογπιβά ἃ βίησίε ργονίηπος οὗ ἴῃς Ἐπιρίτε. Νον {ΠῸ απἱ Ὁ 

οὗ δὴ ἱπιρεγία! ργονίπος 8 ποῖ πιεγεῖν οἴῆοία!, Ὀυϊ αἴδεοϊεά 411 ἔπε 
τεϊδτίοηβ οὗ [}ξ6. Α βϑγβίεπι οὗ σεηίγα βεά ἀδβροίίβπι ργεναιεὰ ἀπάοῦ 
ἴῃς Οξεβαγβ ψῃϊοῃ σοποεηίγαϊαά 41] δὐτπογίν.--- τα Παγυ, οἰν!!, [υαϊ οἶα! 
411|---ἰη ἴΠῸ6 παπάβ οὗ τῆς σονόγηογ; σοπηηχογοίαὶ δὰ βηδηοίαὶ 

τηδίζεγβ ψεγε γερυϊαϊεα ὉΥ Ὠίπι; Ηἰβ σουγί ψα8 ἴῆε σεηΐγε οὗ δβοοίαϊὶ 

[16. Τῆς παπὶς Οδἰδίία τπεγεΐογε ἰῃ τῆς Ν.Τ. σδῇ οοἷν πιεβῇ ἴδε 

βιεαδῖ σεηΐγαὶ ργονίηςε οὗ Αβἰα Μίπογ ψῃϊοῃ Ὀογε ἴΠαΐ παπΊα. 
Βαῖ ἴῃ {πε πηίάα!]ς οὗ (ῃς Βθγβὲ σεπέυγυ ἴπεγε ψα8 ἃ ψἱάς αἰ εγεηος 

ἰῃ ἰδησυασε, οσσυραίίοη, παιοηδιγ, βοοίαὶ ογραηϊβαιίίοη, Ὀεΐννεθη 
τῆς πογίπογη δηά βουΐπογη ρογίίοηβ οὗ ἴῃς ργονίηπσαε. Τῆς πογίπεγῃ 

88 581{}} τηδί πῖν Κεϊείς ἀπά ραβίογαὶ νι σοπιραγαινεῖν Π{||6 σοπ- 
τέγος δηά ἔενν γοδάβ. ϑουΐπεγη Οδίαιία, οα {πε Ἴσοηΐγαγυ, ψα8 ἔμ} 

οὔ βοαγίβῃίης οἰτίεβ, ἀπά εηγίοῃεά Ὁγ ἔπε ςσοπδίδηϊς ἤον οὗ σοπητηεγοα 
ΔΟΓΟΒΒ ἰξ. ΤῊΪΒ ννὰβ ἴῆς πδΐυγαὶ γεϑυ! οὗ [8 σεορσγαρῇίοαὶ ροβίτίοη 

δηά ροϊεἰςα] Ὠίβίογγυ. [ἢ δηςοίεηϊ {ἰπηεβ ἰξ ογγηεά τῆς Πίρῆνναν δἰοης 

ψὨϊςἢ τπε Αϑίἰδιὶς πηοπαγοῇβ οὗ πε ἱηιεγίοῦ τηδἰπιδίπεά τπεὶγ σοπι- 
πλαηϊςαιίοη ἢ τῆς τψεβίεγῃ σοαϑῖ. ΔΏδη Οτγεεῖς πχοπαγοῆβ γυϊεά 
ἴῃ ϑγεία δπά Αϑία Μίπογ, ἴῃς πίρσῃ-ς-γοδά Ὀεΐτνεεη {πεῖν ἔνο σαρίτα]8 

ς 
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Απεοςἢ δηάὰ Ερἤεβυβ ρδβϑϑεά {πγουρῇ ἰξ δηά ἰξ Ὀεσδπια ἃ ργίποίραὶ 
σδμδηηεὶ ἔον ἔπε ἤονν οὗ Οτγεεῖς σοπΊπιεγος δηά εἰν! Π|5ατίοη εδβέναγάβ. 
Τῆον ψέγε σαγεΐα! δοσογαάϊησίὶν ἴο ρῥίαηξ δπά ἔοβίεγ σοϊοηϊεβ οὗ Οσεθῖβ 
δηὰ Δεννϑ αἱοης ἴδε [ἰπε οὗ γουῖε. Ηδεηςε σάηης ἴῃς πιίησίεά ροραΐΑ- 
τίοη οὗ Ογεθῖβ δηά Δενε απιίάϑε ψνποπὶ Ραυΐ ἔουπά 50 σοηρεηίδὶ ἃ 

801} ἔογ ρίαπιίης ΟΠγίβείδη Ομυγοπεβ. Αὐυρσυβίυβ Οξεβαγ ἰπ ἄυς εἰπε 
ἰηπεγῖεά τῆς ροίϊον οὗ ἴῃς ϑγγίαη πιοπάγοἢβ8 τορεῖποῦ τ {Πεὶγ 
ἀοηγίηίοηβ ἰῃ Αϑβία, ρίαπείης ἔγεβῃ Ἴοϊοηΐθβ ἰῇ ἔπδΐς γεφίοη ἰπ ογάεγ 

ἴο βεσυγα ἴῃε ἱπιρογίδης Ὠἰσῃ-γοδά το πε εδϑὲ ἔογ ἢἰβ ἰεψίοπβ δῃηά ἴογ 
τῆς ἰηξεγοίδησε οὗ σοπιπιεγοα. Τα οἰτίΖεη8 οὗ ἴπε86 ναγίουϑβ σοϊοηΐθ8 

δΔηα πιυηίςίρα!εἶε8 δά Ὀμὲ οης ςοἰϊεςσῖίνε Ὠδπιε---πε παᾶπὶὲ οὗ (ῃε 

ἱπιρεγίαι ργονίπος ἴο ννῆϊοῃ πεν Ὀεϊοησεά. 80. αἷβο ἔπε Οαἰδιίδῃ 
ΟὨγίβείδηβ, (που σῇ ἔογ ἴῃς πιοβὲ ραγί οὗ Ογεεῖ ογ Δεν βῃ ογίσίη (88 
τῆς ἴξηογ οὗ ργενίουβ Ὠίβίογυ βυσρεβίβ8), οουἹὰ Παγαϊν Ὅς δάάγεββεά 
ΌΥ ΔΩΥ οΟἴδπεγ παπὶα ἔπδη δαὶ οὗ Οδἰδίίδηβ. 

ΦοΙΝΤ ΜΊΒΒΙΟΝ ΟΕ ΡΑῦ,, ΑΝὺ ΒΑΒΝΑΒΑΒ. ΤὨγουρποαυξ ἴῃς εαγὶν 
Βίβίογυ οἵ Ογεεῖς ΟΒγίβϑιίδη! τ πὸ πιογε ἱπιρογίδηϊ Ἔνεηΐξ ἰβ γεσογάθαά 

τπδη ἴῃς οοηνεγβίοη οὗ ϑουζπεγῃ Οαδἰαιία. Τῆς δγεὰ οὗ ΟΠ γίβιεη θη 

δαά οοΐ ΕΠ} ἐδῶ Ὀεεη ἐχίεπάςά Ὀεγοηά ϑυγία, Βοπίδη ΟΠ ἰςΐα, ἀπά πα 

ἰδίαπά οὗ σγργυ8. Τῇε βυσςεββέμι τηἰπίβέγυ οὗ Ραυ! δηά Βαγηαῦδβ ἰῇ 
Οαϊακία δἀάεά ἃ πενν ργονίποε ἴο ἴῃς κίησάοπι οὗ ΟΠ τίβε, ἄγονα ἃ ψεάρο 

ἅεερ ἰηἴο ἴῃς πεαγί οὗ δη ἰάοἰαίγουβ γερίοη, δηά εβιδὈ ἰ5Π6α ἃ ναϊυαῦϊε 
ουΐροβέ ἴον ξυγῖπεγ δάναπος ἱπίο Αβίβίίο απ Ευγορεαη γεεοα. Απά 
τῆς βρεοΐα! ομαγαςῖεγ ἱπιργεββεά Ὁγ τῆς οἰγουπιβίδηςαβ οὗ {παξ πιἰηἰβέγυ 

ὕροῦ ἴπε πεν ΟΠυγοῆεβ σάνε δάἀαϊτίοηαὶ ἱπηιρογίδησε ἴο ἐπεὶν ἔουπάα- 
τίοη θεγοηά ἔπε πιαίεγία! εχίεηβίοη νι ϊο τ εδεςϊεά ἰπ {πε γε οὗ 

ΟὨγίβιεπάοπι. ὍΤἤεγε ἴογ ἐπε βγβὲ {ἰπ|ὲὰ Ρδυΐ τηδάς ἃ ἀΐγεοϊ δρρεβὶ 
ἴο Πἰβ Οεηῖα ἤδαγεγβ ἀσαίηβὲ ΨΔεν βῃ ορροϑίτ[ίοη, ἀπά τηεῖ στ δῃ 
εηἰῃυβίαϑβεϊς γεβροῆβα. Τῆθβε ΟΠυγοἤαΒ βίαγίεά ἰῃ σοηβεαύεηςσε ψ ἢ 

8δηῃ ονθγυνεϊπηίηρ πιαογγ οὗ Οεητε σοηνεγίβ. [ἢ ἐδαδηὶ ἴον ἴῃς Βγβὲ 

τίπς τῃ6 Δεν ίβῃ ΟἸγϑιίδηβ, νῆο δά δἰτπεγίο μεῖά δὴ υἀπαάϊβρυϊεά 

ἰηϊἰαξῖῖνε ἰῃ ἔπε ΟΠαγοῦ, ἔουπά ἐπειηβεῖνεβ ἴῃ ἃ ἀδοϊβίνε πχίπογίςυ. 

ΤῊΐβ αἰζεγεά γεϊδιίοη οἵ Ογεεῖβ ἀπά ψεννβ ργοάυςεα ἃ ογίβίβ ἰη ἔπε 
Πίβίογυ οὗ Οτγεεῖς Οἢγίβείαη! τυ, ἀπά ἰῃ ἐπε δροβίοϊς σδγεεγ οὗ Ραυΐ 

Πίπη861. Εογ τῆς Οτγεεῖβ δά ργενίουβν οσσυρίεά ἃ βΒυδογάϊηδίε 
Ροβίτίοη ἰη τῆς ΟΠυγοῇ, ἀπά ἴπε Αροϑβείες ἴὸ ῃς Οεπεῖε8 πδά ρἰαγεά 

ἃ βεοοπάδγυ ραγὶ ἰῇ ἴπε πιίηἰδβίγυ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ. με, μονανεγ, 
ἢε Ὀοϊάϊν ἀεηουποοά πε Ψψενίβϑηῃ ρεορίες δηά {πεὶγ γυΐογβ ἴῃ ἴῃς 

Οαϊακίδη βγπαρορσας ἴογ {π6 πχυγάεγ οὗ Οἢγίβϑι, ργοοίαἰπιεά Πίπη τς 
τιρῆς οὗ {πε Οεπεε8, ἀπά ονεγγαϊεά τῃς οἰαἰπιβ οὗ τῆ ἔν ἴῃ ἕανους 
οὗ ρυγεῖὶγ βρίγίϊααι ἀοοίγίπεβ οὗ ἀϊνίπες ἔογρίνεπεββ δηά σγαςε, οἵ 

Βυπίδη ἔα ἀπά γερεπίδηςε, ἴῃς Οτγεεῖβ γεσορηϊβεα ἰη Φεβυβ {πε 
ΝΟΙ, 1. 9 
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ϑανίουγ οὗ ἐς τψῆοϊε ψογί ἃ γαΐμεγ ἤδη ἴῃς ργοπιϊβεά Νεββίδῃ οἵ 
τῆς Ηεῦτγενβ, δηὰ γα] ]Πεά γουηά πε Αροϑβίϊς 88 ἴπε ἰογεπιοβί οπαπιρίοω 

οὗ Οτγεεκ ἔγεεάοπι ἰῃ Οἢγίβε. [{ νψὰβ ἔπε σοπηπημεποεπιεηΐ οὗ ἃ νεγ 80 ]6 
γενοϊατίοη. Ηἰ Πεγίο ΟΠγιβείδηϊν δά Ὀξεη γεραγάεά ἔογ {πε πιοϑβὲ 

Ραγί 88 ἃ πδίίοηδὶ γε! σίοη, 1 νὰ8 πον ρεγοείνεά ἴο Ὀε ἃ ψογίά- σία 
γενεϊδίίοη, δηὰ δὴ ἱγγεσοποι δος δηϊδροηΐβε ἴο τῆς Ὠαγγοῦν ἔογπηδὶ 
ογεεά οἵ ἔπε Δεν ίβῃ βυπαροζαα Οδηῖ 8. ἢδά ἱπάεεά δε δάἀπιεά 

το τῆς ΟΠυγοῦ την γεαγβ Ὀεΐογε, ἤθη Ρεῖεγ Ὀαριϊβεά Οογηςί 8 
δηά Πίβ ἔγίεηάβ ; δπὰ τῆς δϑββεπηθίεά ΟπΠαγοῦ ἢδὰ (πε 5ο] πη 

ταϊϊθοά ἢπί8Β δεο. Τῆς τγίρῃις οἵ δεϊϊενίης Οεπηεε8 το ΟΠ γίβείδη 

Ῥαριίβηι ἢδά {πεηςοίογ Ῥεσοπια ἃ ἔμηάατηεηΐαὶ ἰανν οὗ ἔῃ ΟΠυτγοῇ, 
βεδίεά ἴο {πεπὶ ἰῃ ρεγρεϊαϊν ὉΥ ἃ ἀϊνίπε σπαγίογ σῇ ποης σου ὰ 
βαίπβαυ. Βυὲ ἴδε δοςερίαπος οὗ {Π|8 ργίποίρίς δὰ ψγουρῆς [{{π|Ὸ 
νἰδίὉ]ε εἴεσξ ἀροη (ἢς βίγυσίυγε οὐ σονεγηπηεηΐ οὗ ἴδε ΟΠαυγοῇ. 

Νο βυάάξη ἰπῆωυχ οὗ Οεπεῖς σοηνεγῖβ βοοάεά {πε εχ βίης ΟΠυγοΠα6Β ; 

ἴδεν οηἷν σγενν ἰπβεηβίΪν Ὁ σοητίηυ! δα παβίοη οἵ ἱπάϊνί 4] Οεπηε 68 

ΟΥ ζήουρβ οὗ Οεη 68 ἴο οἷάεγ σοηπργεραϊίοηβ οὗ Φενίβῃ ΟΠ γί βείδῃβ. 
Τῆς ργοοςββ οὗ σοηνεγβίοῃ ψὰ8 ἴοο βιίεηξ δηὰ σγαάυδὶ ἴο ἜἼχογοίβα 

πιδίεγία! ἰηἤμεησς ονεῦ τῆς ργενδι!ησ βριγίς οἵ ἴῃς σοτηπηηΐ  ογ ἴο 
ΓΕπΊοάε! [8 πιἰηἰβίγυ δηά ογραπίβαζίίοη. ΟΠ γίβείδη ἴεβοπεγβ γεϊαϊπεά 
ἰῃ ἴποβα δαγίν γεαγβ (πε βίδιῃρ οἵ τδεὶγς ψενίβῃ ἰγαϊηίησ, ρδγΕΥ 
Ὀδοδαδβε (δε Ησεῦγεν ϑογίρευγεβ σοπεϊπαυεά το Ὀ6 ἴῃε οηἱν ψτγίζέεη 
ὕδηου οὗ ἰδίῃ δηά ργδοίίοσες (ἐπουρὰ δεν Παά ἰεαγηεά ἴο ἱπίεγργεϊ 

τῆ πὶ ἰῃ ἃ ΠΕ 8ρίγι), Ὀαξ 66} πιογε Ὀδσαιβε (ἢς Αροβί[εβ δηά οἱάδγ 
ἀἰδβοίρ!εβ δά σγογῃ ᾧρ ἴο πιδηδοοά Ὀεΐογε ἔμεν Ππαά κπόνῃ Ψεβα8, 
δαά δοςερίεά (ῃς [,Ὧν ἴογ πεῖν γα]ε οὗ |ἰἔδ, αηὰ ἄγαν τΠεὶγ ἱπβρίγα- 

τίοη ἔγοτη ἴῃς τυ7 τἰίησβ οὗ ΗἩεῦγεν ργορδεῖβ ; {πεν ργίάθά ἐπαπΊβεῖνεβ 

οὐ {πεῖν ἀδβοθηΐ ἔγοπι Αργαμαπὶ δηά ἴῃς ραϊγίαγοῃβ, γεβίεά ου Οοά᾽ 8 
δησίοηξς σονοηδηΐίβ τὶ [δγαοὶ, δηὰ βχεὰ {πεὶρ ἤορεβ οἡ δε ζυΐϊυγα 
ἰήπράοπι οὗ ἴῃς παϊίομαί Μεβϑίαῃ, σοῦ μδὰ ἃ ἀξερεγ βἰρηϊβοδησα 

ἴον ἐῃθη] τῆλ ἔογ οἵπογ Φεννβ Ὀεοδυβε τΠεῖγ ἰδ να 8 σοποεηϊγαίεα 

ου {πε ρεγβοη οὗ ἃ ἰἰνίης [ογά τῆο Πδὰ γίβεη ἔγοπι ἴῃε ἀεδά δηά 
δϑοεπάεά ἱπίο ἤξεανεῆ. Αμραίη, ἔπε ουὐϊαγά εηνϊγοηπηεηξ οὗ {πε 

Ομυγοῦ νγὰβ πὸ [ε88 Δεν ίβϑῃ ἔπδη ἰῃε βρίγὶξ οὗ [18 τεδοῃίηρ, ἔογ {πῈ 
δγπαφοσὰθ ψ88 81}}} τῇς οηΐν σδηΐγε οὗ ρυδ]ῖς πιϊηἰβίσυ ορϑὴ ἴο 

ΟὨγίβείαη ἰθασῆεγβ. ΤὨϊποῦ ἐπε Ὀγείῆγεη γεβογίεα γεσυϊαγὶν ἴογ 
τεδάϊηρς οὗ ἴῃς ϑογίρίυγεβ, ἴογ υπίϊεά ργαυγεγ απά ργαΐβε, δπά ἴογ 
γεϊρίουβ ἱπβιγυσιίοη ; ἔπεγε ἔμεν ἀε!νεγεά δὐάγεββεβ ἴο πιίχεά σοη- 

ϑιεραῖίοπβ οἵ ενβ απά Οἢγίβείαπβ, Ῥαβίης ἐπεὶ ἀοςίγίης οὐ {πε 

Ψενίϑῃ σδποη. ΤἼεΥ οἰαἰπιεά, ἰη ἕδοΐ, ἰο Ὀ6 ἃ τγεϊογπιεά Ὀγαποῦ οὗ 

ἴπε ἀποίεηξ παιίοπαὶ Ομαγοῦ, ἀπά ψεγε ἰοης γεφαγάεά ὃν {πε Οτεεῖ 

ψογὶ ἃ 8 ἃ ρυγεῖὶν Ψεν δ βαεοί. 
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Δοςογάϊηρσίγ, πε σοηνεγβίοη οὗ ἔς Οεητ]ε8 πηδάς αἱ Βγεὶ Ὀυΐ βίου 
Ρτοζγεββ; ἔετν οδπιὲ σι ίη τουςἢ οὗ ἔῃε ΟὨ γί βείδη πη βέγυ σὲ πόδα 

ὙὮΟ Παά αἰγεδάν Ὀεοοπια γεβυΐαγ δἰίεηάδπίβ οα ἴῃς ψογβῃίὶρ οὗ ἴδε 
Βγηάφοσας, ἴῃς ἀενουῖ Οεης 65 τῆο οἰυδίεγεά τουηά Δεν ίβῃ σοηστγε- 

ϑαϊίοηβ ἰῃ Οτγεοῖ οἰείεβ. ΤὭσδβε ψεγὰ ποῖ ργοβείϊγίςβ, ἴογ {ΠῸῪ βῆγαωϊς 

ἔγοπι οἰγοιπιςϊβίοη τ 411 ἔπ ςεγεπιοηίαὶ Ῥοπάασε απά βοςίαὶ ὃχ- 

οἰαδίνεπεββ ψῃϊςἢ [Ὁ εηίαεά ; ας πεν Παά Ὀεοσοηιε απ γ᾽ ἢ 
τε ἰαησύασε, ἔπε Ὠβίογυ ἀπά {πε βρίγί: οὗ ἴῃς ΟΙἹά Τεβίαπιεηΐ, ἀπά 

Βεά δοςερίεά πηυςῇ οὗ ἰΐϊδ Πεοίοσυ δηά πιογαί ἐγ. Τἤαν Μαγε ργα- 
αἀἰδροβεά Ὀγ ἔπε8ε δηϊεσεάδηξβ ἴο [ἰϑίδη σίδαϊν ἴο ἃ Οοβρεὶ ψϑίοῃ 

Ρίαοσεά {πε ἴονε οἵ Οοά «πὰ πιᾶῃ αρονε γίϊυδὶ οὔβεγναποςε δηά 

(ἀυσῃς (ἢς ὈΓγοςπεγῃποοά οὗ 41] πιδηκίηά : δηὰ 80 επιογασεά {πὸ ἔα ἢ 

ἴῃ σοηϑίάἀεγαδίε παπΊρεγ. Βαξ ἴπε86 Οὔεθκβ δά πο γἰσῃμίβ ψῃδίενεγ 
ἴῃ ἴπε ΨΔΦενίβῃ σοηρσγεραζίοη ; ἐπουσῇ πεῖς διϊεηάδηςσς νγὰ8 ἰοϊεγαΐθά, 
ἱξ ποῖ ἐποουγασεά, {πεν Ψψεγε οἠἱν δάπιητεά οἡ βυβεγαποαε. ΤΏΕΥ 

ψεγε τπογεΐογε αἱ γέ σοηϊεηΐϊ, αἴζεγ μανίης οσσυρίεά 80 βιδογάϊπαξα 
ἃ ροβιτίοῃ ἰῃ ἴπε βγηάσοσας, ἴο 811} ἃ βεσοηάλγυ ρίαςε ἰῇ ἔῆς Οδαυγοῇ, 
δηά (ο δοαυίεβος ψ]Π ησὶν ἰἱπ ἕῆς Ιεδάεγβῃὶρ οὗ Φενίϑῃ ΟΠ γί βιίδῃβ. 

ὙὝΠεβε σοηδβίἀογαίίοηβ δοσουπὶ ἔογ ἔπε ἰαγὰν σγονσίῃ οὗ Οεπεςα 

ΟὨ γι βείδηϊςγ, ψῃϊοἢ Πἰρσογεά ἴον βενεγαὶ γεαγβ οὔ πε εβϑίεγῃ Ἵοοδβὲ 

οὗ ἴῃς [μεναηὶ ψίπουΐ 4η δἰζεπιρί ἴο γαΐβε ἰἴβ νοίσε ἰῃ {πὸ Οτγεεῖκ 
οἰκίεβ ἴο ἴπε ψεϑί.: Ενδξη ἰπ Απιϊοοῖ, δἴξεγνναγάβ τῇς τῃοϊμογ- οἷν 

οὗ Οτεεῖκ ΟΠ γίβείαηίςν, (ἢῈ Ογεεῖκβ ψεγε βίον ἴο νἱπάϊςαίς {δμεὶγ 
ἱπάερεηάεπος οὗ Φυάαίθηη. ΤΠε ργοπιρὲ γεβροῦβε ἤόψενεῦ οὗ ἴμαΐ 
ΟΒυγοῆ ἴο (ῃε σΔ]] οὗ ἴῃς ϑρίγίι ἴογ βρεείαὶ ἰαδουγεγβ ἰη ἴῃς [,ογά᾽ 8 
νἱπογαγά διζεβίεά δὲ ἰαϑί ἔπε σγουίπς βίγεησίῃ οὗ {πεῖν βρίγίταδι [6 

δΔηά {Πεὶγ πορεΐμ! οσοηβάεηςε ἰῃ ἔπε ἕαΐζαγε οὗ πε Κίησάοπι. ΤὨς 

ἀἰδαβίοη οὗ ἔπε ἔα! Παά ᾧὑρ ἴο (δαΐ εἰπηα Ὀεξη ἀπε πιογὰ ἴο ργονὶ- 
ἀεηεία! οεἰγοιπιδίαηςσεβ ἤδη ἴο βροηΐδηεουβ εἴογί ; γεΐασεεβ ῃδλὰ θδθεη 

ἀγίνεη Ὀ- ρεγβεσυξίοη ἴο βεεῖ βαΐεϊῃ ἰῃ ἀἰϊβίαηξς οἰξίεβ, απὰ δά οαγγίεά 
τῃεῖγ ἔα τῇ ἐπεπι ἱπ πεῖν δίσῃς, Βαῖξ τε πιϊδβίοη οὗ Βαγπαῦαβ 
δηά ὅδ] ψἂβ ἃ ρυγεῖν πηββίοηδγυ εηίεγργίβε ἀεβραίομπεά ἔογ δα 
ΕΧργαββ ρύγροβε οὗ εχίεπάϊης πε Οοβρεῖ ἴο {δε ἰδἰαπάβ ἀπά σοαδβίβ 
οὗ τῆς Μεαϊξεγγαηεαη, Τῇῆε ἴνο ἀροϑβίίεβ ὑγεγε πεοαββαγὶγ ἰηνεβίεά 
ἢ τάς ἀϊδβογείίοη ἰῃ τεραγά ἴο ἴῃς σοπάυςε οὗ Ἐπεὶγ πηίββίοω ; 

1 ΤὨιϊσίδεη γεᾶγβ εἰδρβεὰ ὑεΐνεε ἴῃς ςοηνεγβίοη οὗ ϑδὺυϊ δηδ ἴῃς Αροϑβίοϊ!ς 
Οουποῖ!. Ὑῆὲ Ὀαρείβπι οὗ Οογηεῖυβ ἰοοῖς ρίαος Ῥείοστε ΟΠ βιίδη τεΐαρεοεβ ἔτοπὶ 

7ετυδβαίετη μδὰ βεῖεά ἴῃ Οαβασεα οὐ ΡΏΠΡ μαᾶ ἴβκεπ ὑρ δίβ δροάς ἴδεσγε; 8ο ἰπδὲ 
ἱξ οοἰποϊάεαᾶ τηογε οἵ [688 οἱοβεῖν ψἱἢ (6 Ὀερίπηΐηρ οὗὨ 1Π18 ρεγίοᾶ, ννῆεγεδβ ἰἢς 

πηϊβδίοη οἵ Ῥαὺυϊ δπὰ Βαγηδθδβ Ὀεΐοηρβ ἴο [18 ἰδίζεγ γεᾶγβ ; ἔοσ (Ὡς βρεςίαὶ οὐ͵εςὶ οὗ δε 
Αροβίοϊς Οουποῖ! ννᾶ8 ἴο δ΄ἴδυ ἴῃς μεασί-Ὀυτπίησβ ἀτουβεὰ ἀπιοηρ [εννϑἢ ΟἩ γί βεϊδη 8, 
ὉΥ 118 βυςςεβ8, δπὰά ἴο τεβίοτε ἴπε ρεᾶςε οἵ ἴδε Οδυτοῇ. 
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πεϊτπεγ {μεῖγ γουΐα ποῦ ἔδεὶγ πιεῖ μβοάβ οουἹά Ῥὲ ἔν ἀεξεγπιίηεά ἴῃ 
άναηοο, ἴογ ἔμεν ἀερεηάεά οὐ ἕμξυγε ορεηίησδ δαὶ πιὶρῃς ργεβεηῖ 
τῃαπηβεῖνεβ, ἀπά ψεγε ἐπεγεΐογε ἰῃ ἰαγβε πιεαβυγε ἰεΐς το {πεῖγ ον 

)υάρπιεης. Βαῖ ἔπε ἀϊγεσξίοη ἰῃ ψηϊοἢ ἰὲ ψγαβ ἰαυποπεά σίνεβ ἃ οἷδαγ 
ἱπεϊπηδείοη οὗ πε ἀδδίγεβ αηὰ ἤορεβ (παξ δηϊπιαίεά [18 δυΐπογβ; 1 

τυαγηεά [18 Ὀαοῖ οὐ Ῥαϊεβείης δηά (ἢς Εαδβί, δηά βεῖ ἰἔβ ἕαςς ἰοναγά 

Αϑβίεις Ογεεοα δηά ἔπε ἕδπιοιιβ οοηΐγεβ οὗ Οσεοῖ οἰν  Πβαξίου ; ἰξ νγγαβ, 

ἰῃ βῃογέ, 4 πιεββαϑε ἔγοπι ἃ Ογεεῖς ΟΠαυγοῇ το {πεῖγ Ογεεῖς Ὀγεϊῆγεπ ἰῃ 

οἵδε ἰδαηάβ. 
Τῆε οσοπαϊείοη οὗ ΝΥ δβέἔεγῃ Αϑία δὲ ἐπα εἰπε ῃεϊά ουξ δὴ Ἴἐχοεθρίίοηδὶ 

Ῥιοηῖβα οὗ βυσοθββ ἕο Οἢγίβιίδη ροβίίῖεβ. Τἤδηκβ ἴο ἴῃς υπηΐνεγβαὶ 
Ρεδςοα δηά βεξεὰ ογάεγ ψῃϊςῇ ἴῃς Οξεβαγβ ἢδά ἜἽβίδ ἰβῃεα [πγουρσῃουϊ 
τῆς Επηρίγο, {παῖ γερίοη δά δἰξαϊπεά ἃ Ὠίρῇ ρίἐςῃ οὗ ἱπά υβίγίαὶ ἀςείν  Υ 
Δηά ςοπιπιεγοία! ργοβρεγγ. [τ βϑρίζε οὗ τῇς βοςία! οογγυρείοη δηά 

Ιυχατίουβ νίςε8. νη ΐϊοῃ τίσμεβ Ὀγουρῆϊ ἰη ἐμεῖς γαίῃ, τῆς σοηβεαυεηξ 

ἐχυῦογαησς οὗ [Ἰξπ, βοςία!, ἱπξε!]δςξυδ] ἀπά βρίγίζυαὶ, αἴογάεα ἃ ἕανουτγ- 

δὺῖε ορεηίης ἴον γε! σίουβ γεΐογπι. Τῆς γερίοω ἢδά Ὀεεα ἰῇ ΟγΠΊΟΓ 
φεηζαγίεβ ἃ ἔγεχαεηΐ Ὀαί εῆε]4 θεΐψεεη Οτγεεῖς ἀπά Αβίδτίς γαςεβ, 
8ηά 511} ἑογγηεά ἃ Ὀογάογ-ἰαπά Ὀεΐψεεη εαβίογῃ δηὰ ψεϑβίεγῃ (πουσῆϊ. 
Βαῖ {δε γε! ίοη ψηϊςῃ τῆς ρεορίς δά ἱππεγίεεά ἔγοηι αποίεης {ἰπΊ68 

“8 πιογε Ογίεηΐαὶ ἔμπα Οτγεεῖκ, ἀπά ἰζ8 ἀεσγαάεά ἴγρε οὗ βεηβυουβ 

ψογβηΐρ σουά Βαγαϊΐϊγ βαιϑίν {πὰ σοηβοίεπος ὄνθὴ οὗ ἃ ῃεαΐπθῃ 

σοπηπηη ἰο ΨὨϊοἢ (6 ἰηδαξηςσεβ οἵ ψαϑίεγῃ ςἰν  Π]ϑακζίοη ἢδά 
Ρεηείγαϊεά. Ογεοῖκ ρῃ]Ποβορῆν δηά Ἐοπίδῃ τηογα! ν σοπιρίπεά ἴο 
ογεαῖε ἃ ποδίογ ἰάεαὶ οὗ ἢυπίδῃ ἀυτγ απά ἀϊνίης σονεγηπιεηξ τἤδη 
οουἹά Ὀε τεσοηοίεα τί ἐπα ρορυΐαγ γεϊσίοη, 8ο ἐμαὶ 411 τῆς Ὀεξζεγ 
ἔεεϊησε οὗ εὐυσαῖεά πιεη ἀπά ψοπιεη ψογα βιγγεά ἰηΐο γενοῖς αραϊηβὶ 
ἴδε ἀεραβεά βαρεγδβιεϊίοη οὗ ἔῃ πηδββεβ. 

Τῆς τεϊίουβ ἐεγπιεηΐ ργοάυσεά ὈΚ (Ὠ8 οΟἰἸ βίου γὰβ βρεοί δ! 
αρρταναῖεα Ὀγ ἴδε πιυϊἰρ! σατίοη οὗ Ψεν 8ῃ σοϊοπίεβ ἰῃ πε ργίῃοίραὶ 

εἰξίεβ οὗ Αϑβϑία Μίπογ, βυβίεπιαιίοδ!ν ραηίεά δπὰ ἰοβίεγεά Ἰἰοης αρὸ 

Ἐπγουσῇ 186 ννῖβε ροϊΐον οὗ ϑυγίδη κίηρσβ ἴογ ἴῃς εποουγαρεπΊεπί οὗ 

ἰγϑάς δηά ργοπιοίίοη οὗ ἱπΐεγοουγβα Ὀεΐνεθη (ἢ686 ΝΟ γδοαβ8 οὗ {Πεῖγ 
βαδ)εςῖΒ. ὙΠδβε βει[επεηβ ψαγε ραγιςυ είν γί νίης ἰῃ Θουςζπογη 
Οαϊαεία, αἰοης [πε ἀΐγεςς ᾿ς οὗ σογπηπιμηϊσαιίοη Ὀεΐψεεη ἔπε ἔνο 

οϑρί415 Απείοοἢ δηά Ερῆθϑυθβ. Νονδεγε εἶδε ἀγὰ γεοογάθά βυςῇ 
σοηϑρίσυουβ ἴγασεβ οὗ {πεῖγ γε! σίουβ ἰηῆαεησε ονεγ ἔπε βυγγουπαίησ 
Ρορυϊατίοη. ὙΠΕΥ ἐογπιεά, οὗ σουγβο, ἀϊβείησξς σοπηπηαηίείε8 οὗ (Πεὶγ 

ον, ἀϊνίάεα ἔγοπι τῆς Οτγεεκβ ΌὉῪ υἀπδοςίαρίε μαδὶςβ 48 τψ6}} «8 γίζαδὶ 

ΟΡ] σαξίοηβ ἀπά γεϊσίουβ βογαρίεβ. Υεῖ {πεῖς ϑογίρξωυγαι ἐδασοδίηνσ 
Ῥγονεά 80 δἰξγαοιίνε ἴο βεεῖεγβ αἴξεγ Οοά (παΐ ἃ σοπϑβίάεγαδε παπι- 

Ῥεγ οὗ Οτγεεῖκβ ἰγεχυεηΐεά ἐπεῖγ ψεοκΚν βογνίσεβ ἰῃ {πε Ρἰ βἰάΐδῃ 
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Δηξίοςῃ ἀπά ἴῃ Ἰσοπίμπι, ἀπά ἔδεβε, {κὸὶ ἐθς ἀδνοις Οεπεῖεβ ἐνεγυ- 

ψΠεγε, ψαγα ἀϊβροβεά ἴο σίνε ἃ οογαΐαὶ ψεΐσοπιε ἴο ἔπε ργεδοῃίησ οὗ 
Ομγίβε. Ασοογάϊηρίν, ἰξ τναβ ἰπ ἔμοβε οἰξίεβ ἐῆας Ηἰβ Αροβείεβ ραϊπεά 
τῃεὶν θγϑὲ σοηβρίσυουβ βυσςεββ; ἴπεγε Αβία Μίηογ βγδῖ ἀσσοῖς ἕο ἐπε 
6811 οὗ ἴῃς Οοβρεῖ, ἀπά ἔπε βγϑβί ἔγυϊϊ8β ψεγα γεαρεά οἵ δπ δρυπάδηςξ 
Βαγνεβῖ, [ὲ νϑ8, ρεγπαρβ, ἱηενίξδδίε ἐμαΐ τῃϊβ πεαγίν γεσερέίοη οὗ 

ἴπε πεν ἀοοίγίηπε Ὀγ Ογεεῖβ βπου!ά ργοόνοόῖκε ἱπίεηβε εδίουβυ οὐ ἔδε 
Ῥαγὲ οὗ ἔπε Ψενγβ, απά αγουβε Ὀϊζίεγ ορροϑίξίοη ἔγοπι ἴἤθπ. Τῆς 
νεδβεπιεηΐ ρρεϑὶ οὗ δαὶ ἴο Πΐβ ΟἊπέ!ς ἤεάγεγβ αὲ πέος Ὀγουσῃῖς 
τῃδξ ορροϑβίτίοη ἴο ἃ Πεδά, δῃπά βιἰγγεὰ ἴῃς ραββίοῃβ οὗ θοϊῇῃ ραγίϊεβ 
ἴο ἔενεγ ἢθραῖ. Τῆς Δεν ἤεαγά (ες ἱπιροΐεποες οὗ ἐμεὶγ ἰανν ἴογ 

βαϊναίίοη ἀσπουηςεά ἰη {πεῖς οὐσῃ βγπαρορας, ἴῃς Οδηςε8 πεαγά {πὰ 
οὔϊεν οὗ ἃ πεν ΨΥ οὗ βαϊναϊίοῃ Ὁ. γερεπίδησς δηά ἤιε ἴῃ ΟΠ γίβε 
δἴοηβ. 

Ετγοπὶ ἐμαξ ἤοὺγ Ὀοΐἢ Αἰ1κὸ γεσοσηΐϊβεά ἰπ τῆδς Αροβίϊς (Π6 ἔογε- 
τοοϑὲ οσπαπιρίοη οὗ Οεηΐς γἰρῃίβ ἀπά ἔπε πιοϑὲ ἐογηγαρίε δάνεγβασν 

οὗ Ψυάαίβηι. 

[κεἴ ἃ8 ποῦν, ἐπεγείογε, ἴαγῃ ἕο δίβ ρεγβοπδαὶ Ὠἰβίογυ ἀπά γανίον 

ἴῃε οδαίη οὗ οἰγουπιδέδηοοβ ψδοἢ ἰαπάδαά Ὠίηι τυ Ὠΐ8 σοΐδαρσας ἰη 

ἔπε ἱπιεγίονς οὗ Αβία Μίίθογσ. Τῇε γεοογά οὗ ἴδε :οἱπξ πκίββίοη ἀυγίης 
[ἴ8 Βθγβί ἔενν πιοηῖῃβ ψὰβ ὑπανεπίία! ; ἔμεν ἰγανεγβεά Ογργυβ ἔγοπι 
ἐηὰ ἴο επά, ργεδοῆίης ἴῃ 411 ἴε βυηασορσυεβ ΟΥ̓ ἴΠε νὰν ψίτπουΐ 
δοδίενίην ΔΩΥ βυοσα88 [πὲ ἴῃς Ὠἰβίογίδη οουηΐεά ψογίδν οὗ γεοογά. 
Βαγῆδραβ, Ὠἰπηβοὶ ἢ ἃ πδῖίνε οὗ ἔπε ἰβίαπά, παΐζυγα!ν τοοῖς τς ἰεδά 

ἰπ νίγίας οὗ Ὠἰβ οἷάεον βίδηάίης ἱπ ἔς ΟΒαγοῦ δηά οὗ Πὶβ βυρεγίος 

ροβίοη αἱ Απεοος 88 ἔπε οβοβεη γεργεβεηξαίίνε οὗ τῆς Τνεῖνε, θυ 
[16 ἀ ἀρραγεητγ το οἷ οἰξ δὴν ἐπι μυδβίαβεις γεβροσβαε. [{ τναϑ8 ἠοῖ {1} 
δον τεδοῃεά Ῥαρῆοβ, ἴῃς ψεβίεγη ρογί δπὰ ἔπε βεαΐ οὗ ἴῆε Ἐοπηδῃ 

ΦΖονεγηπιεηΐ, [μδὲ {πε βρίγις οὗ Ραὺυ! νψὰ8 βείγγεά τ τ! Ὠἰπὶ ἴο σΕΓΓΥ 
Πὶβ ἂρρεαὶ ἴο Οδηῖε ἤεαγεγβ.Ό Ηδ ργοουγεά ὉΥ βοπΊα πΊθβῇβ 80 
δυάίεπος οὗ πε ργοσοηβαΐ, αηὰ αἴξεγ ἃ βίζηδίὶ πηδηϊεβιδτίοη οὗ ἢ8 

βρίγίταλ! ρονγεγ ἰπ βηγίτίης ΕἸγπιδ8 τ ἢ ὈΠΠπάηε58, ϑυσοεεάξά ἰῃ σοη- 
νεγίίης ϑεγρίαβ Ραυΐαβ Πἰπιβε!. ΤῊΪΐΒ βυσοεββ 8 ἔγυϊεἴα! ἰῃ γεβα δ: 
ἴἰ εβίβ ! βηεά Ῥαυ! β νἱγίαα! ἰεδάεγβῃϊρ,, ἴογ Βαγηδαῦθαβ, ἱπουσῇ δε 

τεϊαίπεά τῆς ποπηίπαὶ ἀϊσηϊεν οὗ πεδά, 8 σοηΐεπξε ἴο βυδηιίξ ἴῃς 

ἔωγῖδεν συϊάδησε οὗ {πεῖν ροΐον ἴο τῆς πηογε ἀεϊζεγηγπεα σουηϑ8εῖ8 οὗ 
Πἰβ ἐπεγρεῖίς οοἰΐϊεασαθ.} Α πὸν βρίγὶς οὗ εηϊεγργίβε βρεεάμν πιδηΐ- 

1 ἼΤΒε Πἰβιοσίδη Ἵποοβεβ ἴῃ οσοαβίοη ἔοσ ἀσορρίηρ ἴδε Ηεῦτεν παῖε ὅθ] δηὰ 
δἀορείηρς ἴδε Οτεεκ παπὰς Ῥδυΐ, ἱπάϊοδειηρ ἴμαὶ πε ἴδεπ επιεγεὰ οπ δἰβ βρεοίαὶ 
τη ϊηἰβῖσυ ἴο {πε αταεκβ. [ἢ γεϊδιίηρ [86 νογᾶψζε ἴτοπὶ Ῥδρἤοβ ες ἵβτιογεβ Βαγπαραβ 
ΔΙιορείδεσ, δπὰ ἴῃ ἴδε βυρβεαυεπὶ πδιταῖῖνε δϑδίηβ Ηἷπὶ ᾿Ὠγουρῆους ἃ βεοοπάδεγ 

Ρᾶτῖ. Τῆς ἰδηῆρυαρε οὗ ἴδε 1 γοδοπίαπ ρορυΐδος διγηϊβῃεβ δη δρὶ {ΠΠυδεγαϊίοπ οὗ 
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εβιίεά 861 ἰῃ ἔπεῖγ ργοσεεάΐϊησε. Ῥαμί ἀπά 15 Οοπιβαην (8. ἸΟῪ 
γα ἀεβίσηεαϊεά ἴῃ Αςῖβ χἰϊΐ. 18), σγοββίησ ἴο ἴῃς πιαίπ]αηπά, βίγαςίς αἱ 

Οπσα ϑογοββ Ῥαπιρηνἶα ἀπά ἐπε Ριβἰἀΐαη Πίσῃ αηάβ ἰπῖο ἐπε ἱπίεγίον. 

Τῆς ἀεβογείοη οὗ Φοῆη Μαγις δὲ {88 ογίείσαὶ πιοπιεπὶ 18 βρη βοδηῖ. 

Ηε ν88 ψδγπὶν διϊδοπεά τὸ ἢἰ8β σουϑίῃ Βαγπαῦδβ, ἀπά πδά ὑπάετ- 
ἴακαη τῆς οἷος οὗἉ πιίπίβίεαγ ἴο [ῃ6 Αροβί[68 ; γεῖ 80 γεϊυσίδηξ νγὰ8 

ες ἴο ἐπιθαγς τὶς ἘΠΕ6ΠΊ οὐ {πεὶγ πὸνν επίεγργίβε ἴπαΐ ἢς ἀϊὰ ποῖ 

Βεδίταϊε ἴο ἰποὺγ ἃ ψε]]-σγουηάεά σἤαγρε οἵ ἀἰ βίον Ὁν νι πάγανν 

ἔγοπι ἴδε πιίββίοη ἱπητχεάϊβεο  Υ οα τουσῃίηρ ἴμε σοαϑί οὗ Ῥαπιρῆγ]α, 
πὰ ἰεανίηρ ἴπεπὶ ἴο ρυγβϑιε ἐπεῖγ σὰν ψίτῃουξ Πίπι ἴο ἴῃς ΡΙβἰάΐδη 

Απιίοςῃ. ΤὨΐβ ἕδίηϊ-πεαγίοα ἀδβογίοη βογνεβ ΌὉΥ ΨΑΥῪ οὗ σοηῖγαβί ἴο 
Ὁγίηρσ οὐ ἰῃ βίγοηρογ γε εἴ ἴῃς γεβοϊυτίοη τ πῃ ϊοῃ ἴῃς Αροβίεβ 

ργεββοά ἔογναγαά ἔγοτηῃ ἴπε Ἴοοαβϑὲ. Βαΐξ οὐ ἐδπεὶγ γγίῖναὶ ἰπ Οαἰδιία 

ἘΠΟΙ͂Γ ἰΟυΓΏΟΥ 88 αγγεβδίεα δηὰ σδπὶα ἕο δῇ ΔρρδγθηςΥ ργεπηδΐαγα 

τεγπιίπατίοη. Εογ πΊϑην πΊοπεῆβ πεν βείεὰ ἄονγῃ ρεγπιδηθηῖὶγν .--- 

Βγβὲ ἰω Απιίοοῃ, ἤδη ἰπ Ἰσοηϊαπ,--- ἢ δῇ αρβοϊαΐε ἀεσίεγηιπαιίοη 

τοῖ ἴο ἀεραγί ἀπ} ἔπον ψεγὰ εἰἴπεγ ἐχρεεὰ ὈΥ δυϊπογίγ ον ἀγίνεῃ 

ἴο δίσῃε Όγ ἱπιπιίπεπε ρογί! οὗ [1 Ενεη ἐδεπ {πον ἀϊά Ῥαΐ ἴδε 

τεΐίυξε ἰῃ πεϊρῃθουγίης οἰτία5 ἔογ ἃ ἢ Πς ἀπ} τῃς βίογπι ῃδά ραββεά, 

δηά ἐνεπίυδ!ν γεν βία ἴῃς βοθῆθβ οὗ {πεῖγ ογπογ τη βέγυ, δηά 80 
τεΐγαοδα {Πεὶγ βίερβ ἴο ἴῃς σοαβὲ ἔγοπι ψῃϊοῃ παν Πδά δίαγίεά, αἴζεγ 

Βγγην ρίαπείησ πε ἕαιτἢ οὗ ΟἩγίβε ἴῃ ἔπε γεσίοη οὗ ϑουΐπεγη Οαἰδεία. 

Τα παγγαῖίνε ἄοεβ ἢοΐ Ὄχρίαίπ {Πΐ8 βδυάάθη αγγεβϑὲ οὗ (ες οηναγὰ 

τηονοαπιεηΐς ΨΜΗϊςἢ ἤδά σαγγίεα ἔπεηὶ τ δυο ἀεϊεγηχίηθ ΘΠΘΓΡῪ 

ἰηΐο ἴδε ἰπζεγίονγ, ἰξ βἰπιρίν γεσογάβ ἴῃς ἔδοϊς ἐπδὶ πεν βίορρεά β8ῃογί 
ἴῃ Απεϊοςσι, ψίπουξ δὴν ἱπεϊπγχδείοη ἐμαὶ ἃ οὔδηρσε μδά οσσυγγεά ἰη {πε 
δροϑβίοϊίς ροϊΐσν. Τῇδ γεδάογ πηρμὲ ψε}} σαΐῃογ ἔγοτῃ ἰξ (Πς ἱπργαεβ- 

βίοῃ τπαὶ Οαἰδεία παά Ὀεεη 41] αἱοησ ἔπείγ ἀεβείπεά βϑρβεγε οὗ ἰαδουγ. 
Τηΐβ, πόψένεγ, σου Βαγάϊν θὲ: [ξ σδη βοαγοοῖν θὲ Ἴσοποείνεά πα 

ἴδεν σοπέεπιρίαϊοά τς οἰτίε5 οὗ Οαἰατία 48 ἐπεὶγ θηαὶ οδ)εσζίνε ἤθεα 

ἴμεν βἰαγίεά στῇ δυο γαβοίαϊς ρύγροβε ἔγοπι Ῥδρῇοβ; ἔογ ἴῆοβε 

οἰξίεβ δά ποίἐμεγ δποίεηε [Ἀπ|6 ποῦ ργεβεηΐ ἱπιρογίδησε ἴο δἰξγαοξ 
βρεοίαὶ αἰζεητίοη. Νόογ, ασαίη, ψουϊὰ Μίαγκ ανα ἴουπα τδαῖ Ὀγίοῦ 

ἐσχρεαϊείοη ἰμίο με ἰπίεγίογ 80 δἰαγπιίηρ δ ἴο ἀδβϑογὶ ἢ18 ροβί {ξ πε 

δά Κηονῃ ον βδογί ἃ ἀἰβίδηος ἔπον ψεγε δδουξ ἴο ἔγανεὶ. Νδαΐ 
ἴπεη, ψαγα {πε βαδβεαιυεηΐ οἰγουπιδίδηςσεβ παῖ ργοπηρίεά Ραϑα! δπά 

Βαγηδραβ ἴο αραπάοη ἐπεῖγ πιογε δπιδιείου8 ἀεβίρηβ απὰ δα ᾧρ {πεὶγ 
ταβίάθησα δ Απείοσῃ "ἢ Τῆς Πίβίογν απά οδαγασίεγ οὗ Ῥϑὰὶ! αυϊζε 

1πεῖτ πηυϊθα] τεϊδιίοπβ ἰο δεαοῦ οἴβεσ: ἴδεν τεοορηϊβεὰ πε βυρετίος ἀϊσηΐον οὗ Βδτ- 
παῦδβ ὃὉγ ἰάδεπιϊέγίηρ Πίπι τνῖτμ Τρίτος, θυ οα]]εὰ Ῥαὺϊ Μεγουγυ Ὀεοδυβε δα Ψν885 86 
οὨϊεῖ βρεδΐκεγ. 
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ἰογίά δὴν βυβρίοίοη παὶ τῃε σῆδηρσε τναβ οὐίηρ ἴο σαργίςε ογ ἴο 

ἰγγεϑοϊαἱΐοη οὐ ἢΐβ ραγτ. Νοῦ ψδβ ἰξ ἄυπε το (ἢς ἱπηπιεαάϊδίε απά 

υἀποχρεοϊεά Ββυσςαβ88 οὗ {πεὶγ πιίηἰβίγυ ἰῃ παῖ οἰἵγ ; οη ἴπδ σοπέγαγυ, 
δίβ γεσογάεά δάάγεββ ἴῃ {πεὶγ βγπασοόοσας ἔμγηΐβῆθβ ἀπιρίε ανίάθηςε οὗ 

Ὠβ ργενίουβ δίϊαγε ἴο του πα σοηβοίδησοβ οὐ ψίῃ τῆς Πεαγίβ οὗ 

δ18 Δεν βῆ πεάγεγβ. Ηε, ἀουδίε88, μδά Ὀασάη ἢἰ8 πιἰηἰϑίγν ἔπεα, ἃ8 

εἰβενῆεγε, Ὁν οἴδεγίησ ἴῃς Οοβρεῖ ἴο ἔπε Ψενν8, ἀπά ἢίβ Ὀϊτϊίεῦ ἀδημη- 

αἰδξίοη οὗ {πεῖν ργε)υάϊοες ἀραίηβε ΟἾγίβε βῆοννβ ἤονν βία θθογη παά 

Ὀδδη ἐπεὶγ γεβίβίδηος ἴο ἢϊ8 Οοβρεὶ Ὀεΐογε ἢς ζυγπεά ἴο 8 Οαπιςα 

Ὠαάγογβ ψ Ἐἢ ἘΠ 8 ἀδβραίγίηρ ἀρρεαδί. 

Οη {δα ψδοΐς ἐπεγείογε ἱ σοποίυάς ἔγοπι ἃ βυγνον οὗ ἴῃς Πἰβιογίοαὶ 
ῃλγγαίίνε ἰπαὶ Ραμ! δπὰ Βαγηᾶραβ δηραγκεὰ δὲ Ῥδρῆοβ οὔ δὴ 

διηδἰείου8 ργοΐεςξ οὗ πΊ! 58 ΠΑ γΥ ἐπίεγργίβε, νῃοἢ ἔογ βοπια ἀπεπονῃ 
ταδβοη {ΠΕΥ ἔα!]εα ἴο γε βε, τ[πουσῇ τΠδΥ ρυγϑιεά ἰξ βίεδάν πίεπουΐ 
ἃ Ράᾶιι86 88 ἔᾺΓ 848 Απίίοοῆ. [{ ἔυγίπεγ ἀρρϑᾶγβ ἴπαΐ {πεῖν ἤγϑὲ εογίβ 

Αἴξζεγ {πεῖν ἀγγίῖναὶ ἰῃ ἰΠδΐ οἷν ψόγα ἔοίεά Ὁγ τῆς ρεγβιβϑίθης ορροδβίξοη 

οἵ τῆς ενβ, Ὀυϊ τπαΐῖ {περ ρεγβϑενογαησα 88 δὲ ἰαϑὲ γεναγάεα ὉΓ 
βίσῃδὶ βϑυσςοεββ δἰποησδί ἴῃς Οτγεεῖβ. 

[ε ἰ8 εἰπε πον ἴο ἴυγῃ ἴο {πε Ερίβεῖα δηὰ σοπιραγε ἔπεβε σοη- 

οἰαβίοαβ σίεῆ ἐπ ἱποίάεηΐζαὶ γείεγεηος ἴπεγα πηδάς ἴο {πε εἰγουπι- 

βίδηςεβ οὗ ἴῃς σοηνεγβίοα. ἴῃ Οἱδί. ἱν. 13 τῆς Αροβίίε γεγηϊηβ δἰβ 

σοηνογίβ πὲ ἢς δά ποῖ οὔ ίῃδ!ν ργεαοδεά (πῸ Οοβρεὶ ἴο ἐμεπὶ 

ὈΥ δίβ οὐη ἀε!Ὀεγαΐε οποίςα, θας οὐ δοσουηξ οὗ δη {{ΠΠπε88 ψῃϊο ἢ 
ἀερτεγίνεα Πἰπὶ οὗ 41] οριίοῃ ἰῇ τῆς πιδξίεσ. ΤΉΘΥ πον (ἢ 6 ψυγίτε 8) 

τπδξ Πὶβ ργεδομβίης δά Ὀδεη ἄμε ἴο ἰηβγηλν οὗ πε βεβῃ, ἱ.6., ἴο 

Ὀοάϊν 11πε88. Τῆΐβ ἰδηῆσυασε ραν ἰπεπηδῖε8 (Πδὶ ἢς αἰϊεγεά ἰδ 

Ῥίδηβ ἰῃ σοπβεαύσηος οὗ ἴδε {ΠΠππε88, απά υὑπάογίοοις {πεῖγ σοηνογ- 

βίοη ἰηβίεδά οὗ οδγγγίωησ ουἕξ Πἰβ ργενίουβ ἱπιεητίοθ. Νείζπεγ τῆς 

τἰπ|ὸ ὯογΓ ἐῆε ρίαος οὗ πε δἴίδοικ αγεὲ βρεοϊβεά, Ὀωιξ τῆς σοπίοχε 
Βυρρί!ε8 πιαϊεγία !5 ἔογ ἀεϊεγπηιηίησ Ὀοῃ. [{ βῆον ἴῃ {πε Οαἰδίίδηβ 

Μέγα αυἰϊΐε ἀαγα οὗ δίβ ργενίουβϑ ἀεβίψη, [πα {πεν παά Ὀδεη Ἔγε- 
νι ΐηεββ68β οἵ ἴῃς {Ππεδ8, δὰ τνναϊοπεά ἰξβ ργοζγεββ δηά βεδῶ δηουσῇ οὗ 

[18 γερυϊϑίνε βυπιρίοπβ ἴο ργόνοῖε ἡδίαγαὶ οοηίεηιρὶ δηά ἀϊδριδβί, μαξ 
ἢδά οἡ ἴδε σοπίγαγυ Ἔχῃι θεὰ Πεοαγίξε!ξ βυπιραῖῃν δηὰ ἰηΐεηβε ἀεβίγε 
ἴο 4! ονίαξε 8 βυβεγίωηρβ. [τ ἰ8 αυἱξε οεγίδίη τπογεΐογε (παῖ ἰξ γα 
ἰϊβ σουγτδεὲ αἴξ δἰ8 αγγίναὶ ἰπ {πεὶγ σουηῖγγ. [ἴ ΠΑ ἤανε ὈδεΩ 
᾿σοηϊγαοϊεά οὐ {πε ψαΥ; ἰἔ ἴἴ ν8 (48 ἢ8 ἰαῆσύασε ἴῃ ἷν. 15 δπὰ 

νἱ. 11 βυχρεβῖ8) ἰῇ δείζδοϊ οὗ νἱγαίεης ὁρῃιπαίηγία ἢ σἢ ρεγιπδπεη εν 

ἱπχηραίγεά ἢίβ βίσῃς, ἰξ ἰβ ργοῦδθίε ἰδαΐ ἢε οαυρσῆϊ ἴδε ἱπίεσείοη ἰῃ τῆς 

ἰονϊδπάβ οὗ Ραιιρῆγ ἷα, ψῃεγε ἔπαΐ πχαίδάν τγα8 ποϊογίου βίη ργεναίεηϊζ. 
Βυς νδαΐενογ [8 βρεοϊθο ομαγβοΐεγ, ἰ να8 ἰπῃ Οδίδζια μας ἰξ ργοβ- 
ἐγαϊεά ἢΐπι, αῃὰ ὉΥ͂ ἱποαρβοίϊζαϊίησ ἰπὶ ἴογ σοπείηαίηρ Πἰ8 ᾿ουΓΏΕΥ 
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Ιεῖξ Ὠἰπὶ Ὧο οοίος Ῥαΐ ἴο ρῥγοίοῃς ἢδἰβ βίαν ἰπ ἴῃς Ἴσουηίγυ, δηά 80 

οσσεβίοηεά ἐς ςοηνογβίοη οὗ τῇς Οαἰδείδηβ 48 ἰ8β ὄνεηΐζυδὶ γεβα]ξ. 

Ενίάἀεπεῖν τῆς {Ππ6|88 Ὀεβεῖ ἢίπη 80 βοοῦ δῇσζγ ἢίβ αγγίναὶ παῖ ἢε 

δά πο τἰπιῈὲ ὈῬεΐογε {πε δἴΐδοϊικ εἰϊμεγ ἴο γεδιπΊα ἢ8 ᾿ούγπευ ογ ἴο 
ἐπεογίαίη δὴν ρίδῃ ἴογ ργοδοῃίηρς ψῆογε ἢῈ ψᾶ8. [ἰ νδ8, πονονογ, 

80 τεἀϊουβ αηά ργοϊγδοίεά ἰῃ ἰΐβ ορογαξίοῃ ἐδδξ 1 αἰξεγεά ἢ15 ψῇοϊς 

βοῆδηιε οὗ ἔγανεῖ. Απά ψἤπογεδβ ἢῈ ψγα8 Ὀυΐ ἃ ραββίηρ βίγαηρεγ σἤεη 

δα Ὀγοῖε ἄοψῃ, απὰ δά ποῖ αδἰζεπηριεά το τῇδε ἃ βίησίε σοηνεσγί, 

δε ἴουπά Πίπιδεῖ Ὀεΐογε ἰξβ οἷοβε βυγγουπάδα ὃν ἃ ἀενοίεά Ὀαηά οὗ 
[τἰεηάβ ψγῇο Ψψεγε Ζεδίουβ ἴο πηδῖα δὴν βδογίβος ἴογ ἢΐβ γε! ἰεῖ. Τῆς 
ραϊμειίς ἰδησύασε οἵ ἴῃς Ερίδβεϊῖας βῆονγβ ἤον ἱητὶπαΐε δὴ αἴδεσίίοη 
Βαά στο ᾧρ δεΐψεεη ἴῃς Αροβίϊε απᾶὰ ἢὶβ Οαἰδείαη Ποβῖβ, απὰ 
ΠΊΔΙ658 ἰ οἴεαγ ἴπαξ [6 ποίει οὗ 8 ἔαζυγτε ΟΠυγοῦ ψνὰ8 ἰογπγχεά ὉΥ 
δε πρκίηἰβίγατίοπβ οὗ ἢΐ8 βἰοἷς σμαπιθεγσ. Νὸὼ πιεηϊίοη ἰ8 πιδάς οὗἉ [ῃΐ8 
{Ππ688 ἴῃ τῆς Αςίβ, ἔογ ἰξ Ὀεϊοησεά ἴο ἴῃς ρεγβοηδὶ ἢἰβίογυ οἵ δα 

Αροβέῖίς γαῖπεογ (ἤδη ἴο ἴῃς Πίβίογυ οὗ ἴῃς Οπυτγοῦ ; δυὰς τς τγεσογά 

ἀονεῖαι 8 τ βυδεῖς Παγπιοων ἱπίο (ἢ παγγαίϊνε οὗ {πε Αοῖβ, 6χ- 

ῬΙίαϊηίης αἵ οὔσας ΨΥ ἢε βίορρεά βῃογὶ δὲ ἴῃς βγβὲ βίασε οἵ ἢϊ8 
ἰηϊεπάεά ἰουγηον, δηά δον [ἴ σδηια ἴο ρᾳ88 (παΐ 80 τηϑδην οὗ ἢί8 
Βδάγεγβ δέϊεγναγάβ γα! δά γουηά Πίπη τ ἢ πε υβίαδβπι οὐ ἢἰβ ἀρρεδ- 
δηοα ἴῃ τῆς δγηαροόσας οὗ Απιθος. 

Α ςοηϑβίἀεγακίοη οὗ με σεοργαρῆῃϊςαιὶ σοπαϊξίοη οὗ Αϑία ΝΜ ποῦ ἰῃ 

ἴδε πιίάαἀϊε οὗ ἔπε βγβῖ σδηΐωγν Ὀγίηρβ ουἱ 5861} πῆογε οἰεαγίν ἴῃς 
τπογουρῇ ἀργεετηεης οὗ ἔπε ἔνο παγγαῖϊίνεβ. Τῆς Ερίβειε ἱπιρ[ϊε8, 
8485 ΜῈ δανε βεεῆ, (παῖ (πε ἰουπάαφϊίοη οὗ ἔπε Οαἰαϊίαπ Ομυγοθεβ 

ψ48 ἄμε ἴο 8Δη ἱπίεγγυρίεά γαηϑίξ ᾿ῃγουσῇ ἐπεὶγ σουαηῖγσγ. Νον [18 

οσοπορρέίοη ἰ8 δία! ἴο {πε ἰάοα οὗ ἃ πογίμεγη δῖα ἕογ ἴῇοβε Οπυγοῆθβ. 

παῖ ροβϑβίδίε οδ)εςξ οσουἱά ἐπῆε Αροϑβέίε ἢανε ἔογ νἱ βίην Νογίμογη 

Οαϊΐεεία δὲ 41] απ]688 [ἃ ψὰ8 ἔογ ἴῃς σοηνεγβίοη οὗ ἰξβ ρεορίε ἢ [{ ἰὰνὺ 
αυϊξε αὐαὺ ἔγοπι ἢϊ8 γεσογάςα ἔγβοῖ, αηά [ἴ 8 ἱπσοποοίναο!ς ταί ἢ6 

ἱπίεπάεά ἴο ἴγανεγβε ἰξ οὔ ἢἰβ νᾺῪ ἴο 8οπΊα 531}}} πηογε ἀϊβίαδης Βεἰά οὗἁ 
Ιαδους. ϑουΐπογη Οαἰδίία, οα ἴπε σοπέγαγυ, να8 ἰγανεγβεά ἔγοπι ἐπά 

ἴο εηά ὃΥ ἃ σγοδΐῖ πίσῃνδνυ δἰοης ψῃϊοῃ ἢς 18 κποσψῃ ἴο πανὰ ἔγανε θά 
ἴουν {{π|ε8, νἱ της πε οἰτ68 τῆγουμῃ ψηϊσῇ ἰἴ ραββεά. Ασοςογάϊησ 

ἴο ἔπε Αςἰβ ἴῃς βΒγβὲ οὗ δεβε οἰξίεβ νἱβίϊε ὃν ἔῆε Αροβέίε νψγαβ πε 
Ρἰβιάϊαη Απείοοῃ ἰῃ ἔπε εχίγεπιε βοῇ οὗ ἴῃς Οα᾽αϊίαη ργονίηςε. 

ΤΒεγε δίβ ἰουγπεν Ψὰ8 ἴῸΓ 80ΠΊΣ γεβϑοῃ δγγεβίεά, απά ἴπεγε δε 

βυςοεεάρα δἴἴεογ ἃ ργοϊοηρσοά βοϊουγη ἴῃ ἔουπάϊης πε Βθγβὶ Οαἰδιίδη 

ΟΒυγοῦ. Τῇεβε ἔαςῖβ ἰάεητν Απιίοςἢ ἃ8 ἴῃς βσεπε οὗ δἰβ ἱηνοίυη- 

ἴδγν ἀεϊεηζίοη, ἀπά 118 ροβίείοη ψίνεβ αἵ οὔσς ἃ ἀεβηϊξε οἶκε ἴο πε 

ογίρίπαὶ ρυαγροβε οἵ ἴῃς δροβίοϊίς εχρεαϊξίοη ἔγοηι Ραρῇοβ. [ἰ να8 

ἃ ἘοπΊδη οοἴοηγν ρἰαπίεά Ὁν Αὐυσυβέυβ Οδεβδγ οἡ ἔπε πιαίη γοδά ψῇϊοῃ 
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Γδῃ ἔγοπι ϑυγία ἴο ἔπε τνεβίεγῃ οοδβί οὗ Αϑβία δά 80 [ἰπκεὰ [ἢ βαβίεγῃ 
Ῥγονίηςεβ οἵ ἐπε Επιρίγε ψίῃ Ογεεσα δπά ἔοπιε Ὁ νὰν οὗ Ερδαβυβ. 

1 νψαβ Ὀεβίάεβ ἴῃ ἀϊγεςξ σοπιπταπίσαξίοη τυ τῆς βουςπογῃ σοαδϑί οὗ 

Ῥαιτηρηγ]α, ἀπά 8ο ψι ἢ Ογργυβ; ἴον ἃ βυβίεπι οὗ τα] αγν γοδάβ, 

βιυδαάεα τί οοἱοηίεβ, σοηνεγοά ἀροη ἰξ ἔγοπι ἴπῈ βϑουϊῃ. ον ἔα} 
Πα! ἴῃς γεαγ (πἰ8 ψὰ8 ἴῃ 6 ΟἹΪΥ γεσυΐαῦ πιεδηβ οὗ σοπγηχαηϊσαιίοη 
Ὀεΐϊψεεη Ῥαρῆοβ δπά ἴδε ργονίπος οὗ Αβία; ἔογ Ἄνεῆ ἴῃ δαϊυπιη πε 

Ρεγϑίβίεηου δπά νἱοίεηςε οὗ {πε Εἰεβίδη ννὶπάβ ουΐ οὗ {πε ΖἜρεαη ὅεὰ 
πιδάς ἰξ ἀΠἜσα]ς ἀπά ἀδηρσεγουβ ἔογ πε Ῥεβῖ ἔουηά νεββεῖβ (0 γουιπά 

ἴῃε Οηϊάϊαη ρῥγοπηοηΐογυ, 48 88 ργονεά ὉγΥ Ῥβϑυ] 8 βυδβεαυεηΐ εχ- 

Ρεγίεησθ. Τπεγε 18 αἷ8ὸ φοοά γεδϑοὴ ἴο οαϊσαΐαϊε ἔπαὶ Ραμΐ δηά 

Βαγηβῦαδβ, βίαγείηρ ἔγοπι ϑυγία δὔζεγ {πε γεορεηίῃς οἵ πανί ραίίοη ἴῃ 
[Πε βργίηρ, βρεηΐ ἴῃπε βυπιπιεγ ἴῃ ἰγανεγβίης Ουργυβ ἔγοπι ἐπά ἴο επάὰ 

δηὰ αἰά ποῖ ἀτγίνε δὲ Ῥδρῆοβ ΡῬεΐογε ἴῃς δυϊυπω. Ὑδεὶγ οπἱν πηεβῃ8 
οὗ ργοςσεεάϊησς ψεβίναγά αἵ ἰδὲ βεαβοῦ νγὰ8 ἴο Ἴγοββ ἴο ἴδε πηαϊπίδηά 

ἴῃ δι σἢ σοκβείης ογας 88 ἔπεν σου!ά Βηά αἱ Ραρῆοβ δπά βέγί κε δογοββ 

Ῥδπιρην δα ἰο τῃε πιαίῃ γτοδά αἱ Απείοοσῃ, 88 ἔμεν ἀἰά. Τηΐβ γδίβεβ 

ἃ ργαϑαυπιρίίοη τπδὲ {πεῖν ογὶρίηδι οδ᾽εσξ ἴῃ πιδκίηρ 80 εαρεγὶν ἔογ [Πα 
Ριβιάΐαη Απεξίοςἢ ψαὰ8 ἴο γεδοῦ Βρἤεβυβ απά {δε ργονίηοε οὗ Αβίδ. 

Οὐ αγγίνϊησ αἵ {παξ οἰἵν πεν παά {πες ορείοη οὗ ἴῆγες γουΐεβ οἠἱϊγ : 

(1) ἴο ργοσδεά πογίμναγά Ὁγ ἰοοδὶ γοδάβ ἱπέο ες ἤεαγὶ οἵ Ῥηγυρία, 

ψΠΟἢ ψγὰ8 ΟὈνίουδὶν ποῖ ἐπεὶγ ἱπιεηξίοη ψἤεη ἘπαΥ βίαγίεά ἔγοπι 
Ῥαρδοβ; (2) ἴο τῆονε εαβέναγά ἴο ἰσοηίαπὶ δηά οἵπενγ Οαἰδείδη οἰτίεδ, 
Ὀυξ ἴμεβεὲ γε Ἵσργεββὶῃ Ἔχοϊι θεά ἔγοπι 8 ογίρί πα ραγροβε ὃγ [δε 
Ιδῆσυασε οὗ {πε Ερίϑε!ε ἰῃ ἰν. 18; (8) ἴο ρυγβαε {πεῖγ Ἰουγηεν ψεβί- 

ψλγὰ Ὁγ πε Ὠίρῃ-τοδά ἴο Βρῆεβυβ. Τῆΐβ νψγὰβ Ῥϑυ 8 ργοϊεςξ ου ἢΐβ8 

πεχῖ νίβἰξ το ἴῃς Οαἰαξίαη Ομαγοῆαβ, δηά τναβ ἀουθί!ε88 ἢΐ8 ἀεβίζη οα 

1818 οσσαβίοη, παά ἰξ ποῖ Ῥεδη Ὠίπάεγεα ὃν {Π|Ππ688, 88 1ξ τνὰ8 δἴζεγισαγάβ 
Ὁγ τς νοίςς οὗ πε ϑρίγιξ. [ὃ ψαβ, ἴῃ ἕδςξ, ογάαίηεά ἐπαΐ ἴῃς σοη- 

νεγβίοῃ οὗ πε Οαδἰδιίδηβ βῃουϊά ἔογπι ἴῃς βΒγϑί βίερ ἴο παῖ οὗ Αβία 

Ῥλϊθογ, ἀπά ἐπδὲ Ερἤεβυβ ἀπά ἔπε ἕαπιουβ οἰξίε8 οὗ ἔπε ψεβίεγῃ βε6δ- 

Ῥοαγά βῃου!ά Ὀὲ γεβογνεά ἔογ ες θη] σοπβιυπιηπχαϊίοη οὗὨ Πἰ8 ἀροβίοϊς 

ἸαθουΓΒ δπιίά ἔπε Αϑβίβεις Ογεεῖβ. Τῆς ουϊοοπΊε οὗ Ὠΐ8 ρυ δ] ς πιπ! βῖγν 

ψῖτἢ Βαγηδῦαβ ἰῃ ϑουΐπεγη Οδίδεία ἰ8 γεσογάβα ἰῃ Αοίβ χἱϊὶ., χὶν. Ηἰ8 

δυςοεββία! ἀρρεαὶ ἴο ἔπε σοηβοίεηςε οὗ Πίβ Οτγεεῖς πεάγεγβ ργονοκεά 
ἰηΐοηδβε ᾿εαουβυ οὐ ἔπε ραγέ οἵ ἔπε ἀποοηνεγῖοά Ψενα, ψῆο ργοσεεάεά 

ἴο Πυπηΐ πε Αροβέῖεβ νυϊτῃ ἀεξεγηπεαά πταίσας ἔγοπι Ἔνεγν οἰ ἰη βαο- 

ςεββίοη. ΤΥ ψεγα επαῦϊεά σι τἢ ἔπε βυρροτγέ οὗ ἰπῆπιαεητζία! ρατγιίβαπϑ 
αἵ Απεϊοοῇ, Ὀγ βεογεῖ ρίοϊβ δὲ ἰσοηΐμηι, δηὰ ὈΥ πιοῦ-νίοἰδηςε δὲ [γϑῖγα, 

ἴο ρυῖ ἴῃε Αροϑβεῖεβ ἐνεγυνθεγε ἴὸ Εἶδε, Ὀαΐ ποῖ Ῥεΐογε πον Βαά 
οἰδηξεά ἰῃ εβοῆ ρίαςσς {πε βεεά οἵ ἃ ἔμίαγτε Οπυγοῇ, ψῃϊσῃ δά Ὀδοοπλα 
80 Βγπην εβίδ]Π8ῃεὰ Ὀεΐογε ἴῃς θηΑ] ἀεραγίυγε οὗ Ραυΐ ἀπά Βαγῃδῦδβ 
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ἔγοπι ἴῃς σουπέγν παῖ ἴπεν νεγε δ0]ε ἴο ογζδηΐβε ἃ ρεγπιδηεηΐ ἔγαπις- 
ψόγ ἴογ ἔα ρονεγηπιεηΐ οἵ ἴῃς βενεγαὶ Οἤυγοῆεβ. Ασρσογάϊης ἴο 
τηεῖγ ον γερογὲ οὗ ἐπεὶγ πηϊββίοη, [18 πιοδὲ σοπβρίσιοιβ ἔεδΐυγε πα 
Ὀεδη {πε ἄοογ οὗ ἔαϊϊῃ σοῦ Οοά δά ορεηεά ἴο δε Οεηξ 68. Τῆς 

νυιίἀεβργεδά αἰδγηι γαίϑεά ἰῃ της ΟΠαγοῆαβ οὗ ἴῃς Οἰγουπιοίβίοη Ὀγ δα 

Ὠυμδοῦ δπά τγἰζαδὶ ἱπάερεπάδηοσς οὗ ἴπε8ε Ογεεῖ σοηνεγίβ ργοάυςσεά 
ἃ ογἰβἰ8 ἰπ ἔα ΟΠπυγοῖ δπά τὨγεδίεπθά ἃ ἀδηρεγουβ βοἢ ἰ8πῚ θεϊψεθη 

[8 Φενίβῃ απάὰ Οτγεεῖκ βεσζίομβ. Ο γίβιείδηβ ἔγοτη Φυάξεα γαϊβεὰ ἃ 

βίαπάαγά οὗ ορεὴ γενοῖξ αραϊπδὶ Ρϑυ! απὰ Βαγηαῦδβ δὲ Απεϊοοῇ, ἀΐ8- 
ρυζίηρ πεῖν γἰσῃς το σοποεάς ἐἢ 5 ἔγεεάοπι ἴο {πε Οεηί!εβ. ὙΤμδηΐ8, 

πονανεγ, ἴο ἔπε ἱπτεγνεπίίοη οὗ ἔπε οἷάεγ Αροβίϊεβ ἴπε686 ασίϊαϊογβ 
ψ γα ἀδοϊβίνε! Υ σοηδεπιηδά αἱ Φεγυβαί πὶ, ἢ ἀροβίοϊ!ς δυϊπογίυ οὗ 

Ῥᾳαυ! δηὰ Βαγπαρδβ 85 {γα ρῃδη ν νἱπάϊςαϊεα, ἀπά πὸ ᾿ἰρεγίν οὗ 

Οεηῖια σοηνεγῖβ ἰη ἴδε πιαίζεγ οὗ οἰγοιπιοϊβίοη γα 8 βηδ ν ἐβίδ 5ῃεά, 
νῆα τῆς γα σίουβ ργε)υάΐοεβ οὗ Φενίβῃ ΟΠ γίβείαηβ ἀραίπδε σοπὶ- 

τηυηίοη τῇ ἴα υποίεαη ψέγε τη ἰσαῖοά Ὁν ργυάεης σοποκββίοη ἴο 

Δεν ίβῃ βεηκπηεηΐ. 

ΘΕοοΝΡ ΜΙΝΙΒΤΕΥ ΟΕ ΡΑῦϊ, ᾽ν ΟΑμάτια. Τῆς δροβίοϊς οοη- 
ἔεγεῃςς δὲ Ψογυβαίεπὶ ψαβ [Ὁ] ονεά ὈΚ ἃ σας πογίησ δὲ ἴῃς ϑυγίδῃ 

Απτίοςἢ οὗ Οἢ γί βείδηβ ἔγοπι Ψψεγιβαίεπμ. Βδβϑίάοβ Διιάδϑ δπά ὅ:|48, 

ψῦο ψέγε ἀερυζεά Ὀγ (ἢ ΟΠυγοῇ οὗ Φεγυβαίεπι ἴο ργοσεεά ἴο Απεϊοςῇ 
88 {πεῖν γεργεβεηξαίνεβ, Ρεῖεγ Ὠίπιβεῖ ἢ γεραίγεά {πιῖπεγ τί Μαγὶς 

δΔηά οἴδεγβ, ψῆοβα ἰπἤμεπος 50 βεγίουϑίν υπάογιϊποά ἔῃδξ οἵ Ρϑαΐ ἴῃ 
1Βε πιϊπά οὗ Βαγηδθδβ [ῃδὶ ἴπον ἀγαθά ἴο βεραγαῖθ. δι! δοσογάϊησιν 
δη]Ιβιεαὰ 5:148 45 ἢϊ8 σοπιρδηίοη ἴογ ἃ ἔγεβῇ πιίἰββίοῃ ἴο ἔῃ οἰξίε8 οὗ {πῃ 8 
Οτγεθῖβ. Ηἰβ8 βγβὲ οδήεοϊ ψδ8 ἴο γεν βϑὶξ ἢἰ8 Οδἰδείδη σοηνογίβ δηά 

σοπηηγαηίοείε ἴο Π6η1 (ἢ ς [εγπ8 οὗ αηίοη Ὀεΐψναεη ενίβῃ πὰ Οεηίς 

ςοηνεγίβ ψῃϊσῃ ἢδά Ὀεεη γατβθεά ὃν πε Οπυγοῆεβ δὲ Φεγαβαίθπι δηά 
Δπείοοῃ. Ηδε Παϑβϑίεπεά δρρδγεπῖν ἴο σαγγν τἰἀΐηρσβ οὗ παῖ ἀεςοἰβίοη ἰῃ 

Ρεγβοῃ, ργοῦδοὶν ογοββίησ ἴΠ6 πιουηίαίη-ΡαΒ8βεβ ἔγοπι ΟἹ Πἰςΐα 88 δαγὶν 
8ἃ8 ἴεν ψέγε ορεῆ ἰῃ ἴῃς δηβυίηρ ϑργίησ, δηά ἴο γεσοπιηιθηά ἰΐ8 
οὈβεγνδηςε ἴο Πἰβ αἰβοίρίεβ. Ῥυτγίηρ (ἢϊ8 νίϑίξ ἢς αἶἷβο πιδάς οποίος 
οἵ Τἰπιοίῆν ἴον ἢ 5 πιϊηίβεογ, ἀπά ἀδοίἀδὰ ἰῃ σοηβοαιδῆςε ἴο οἰγοιπΊοΐδα 

ὨΐπΊ, ἰεβὲ ἐῆς δενβ βῃουϊά ἰακε οὔδεηςε ἰῃ τς οἰτίεβ ἢς ψὰ8 δρουΐ 

ἴο νἱϑί. Ηἰ8 νἱβιῖ ψὰ8 οἴπεγυίβε ἀπενεηεία. Ης ἰγανεγβεά ἰἢς 
ψ οἷς σουηΐγγ, σοηβγηηίησ πε ΟΠυγοἢαβ ἐνεγγνπαγε, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ οὐ ἢ 8 

ΨΑΥ ἴο ἴΠ6 πον βρῆεγε ψηϊοῇ ἰὰν Ὀεΐογε ἢἰπὶ; αηά αἷά ποῖ γεν β8ἰξ 
Οαϊδεία 1 τὮγες γεαγβ ἰδῖεγ ου ἢΐβ αν ἔγοπι ϑυγία ἴο Ερῃεβυϑβ. 

ΟΤΙΝΕ ΑΝὉ ΟἜΝΕΒΑΙ, ΘΟΗΕΜΕ ΟΕ ΤῊΒ ΕριβτιΕ. Τῆς ορεηίησ 

1 ἀρρεᾶγβ ἴγοσι Οἱςεγο᾿ Β ἰεϊϊειβ ἴπδὶ δὲ {πε {ἰπιε οὗ "ἷβ ρονεγηπηεηι οὗ ΟἸΠοἰα 

ἴπεβε ρββ868 γγεγα ΔΌβο]τεῖν οἰοβεᾶ ἀυτίηρ {πὰ ννϊπίεσ πποπῖμβ (Οἷς. αὐ Α{ἐ., ν., 21), 
Ἔνεῃ ἴοσ ἱπηροτίδπε ἀεβραῖομεβ. 
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νεγδεβ οὗ ἴῃς Ερίβε!α τῆγονν ἃ οἷεαγ ἰἰσῃῇξ οὐ ἔπε πιοῖΐϊνε ψῃϊοἢ 

Ῥγοηιρίεά [ἴ, ἴῃ ἰ. 1 δε νἱηαϊσαῖαβ Πἰβ οσσῇ ἀροβίοϊίς σοπηπ) βίο, ἰῃ 

ἰ, 6.9 {δε τγυζἢ οὗ Πἰ8 Οοβρεῖ, ἀραΐϊηβξ δὴ αἰδοῖ τῇς ἢ τνὰβ ἰγου δ! 

πε ρεδος οὗ ἴδε Οδίδιίδη Ομυγοῆεβ ἰῃ ἢΠ8 αῦβϑεποθ. Τῆα πιονα- 
τχθηΐ ψγὰ8 ποῖ βροηΐδπεοιιβ, Ὀυΐ ἄμε ἴο δη ἱπίγίζυς βεῖ οἡ ἴοοϊ ὉΥ͂ 

[ογείζηῃ επιββαγίεβ. Αἰαγηγίησ (ἰάΐησβ πα, ποννενογ, γεδοῆεὰ τῆς 

Αροβίϊε 848 ἴο ἴῆε ργοργεββ οὗ ἴῃπε αρίϊαϊίοη. [18 παΐυγε ὈδοοπΊα8 

ϑρραγεηΐ ἔγοηι {πε ψῃο]ε ἴεθον οἵ {πε Ερίδβεε ; ἰξ ννᾶ8 δῇ δέϊζεπιρέ 

οὗ ἐῆε Ῥῃαγίβαίς ραγίν ἴο γενίνε Φυάαδίβαχ τ ιτπΐῃ ἴη6 Οπυγοῆ. Εογ 

τηΐϊβ ρυγροβα ἰξ γὰ8 πεσθββαγυ ἴογ 8 δυυιΐπογβ ἰο πρυρση ἴῃς ἐγατῃ 

οὗ τῃε Αροβεῖο᾽ 8 ἀοοίγίης, δηὰ ἴΠδὺ βουξῃξ δοσογάϊησί!ν ἴο ἀπάογηίης 

8. ρεγβοῃδὶ ἰπῆμεηςς δηά ἀεργεοίαξε ἢΐ5 ἀροβίο!ς δαϊῃογίιυ. ϑοπια 

δά ἐνεη νεηϊυγεά ἴο ἱπηρεδοῦ ἴῃς βἰποογίίν δηὰ ἴπε σοηπϑβίβίεηου οὗ 

Ὠἰ8 τεδοξίης ὉΥ δοσυδβίηρ Ὠἰηι οὗ Δη ἱπογάϊπαίϊε ἀδβίγε ἴο ρίεαβε (1. 10). 
Ηε δαά ρεγῆδρβ ψίνεη βρεοίουβ οσσαϑβίοη ἴογ [8 οῆαγρε ὈὉγ 8 ανοννεά 
Ρτϊποίρίε οὗ Ὀεσοπγίηρ 41} [Πίηρσβ ἴο 41] πιεω, Ὀυαϊ ἢ ἀἰβηβ86β 1 Π|Π εν 

ψΐ ἢ βοογω, ἕο ἴῃς ἔγίεηάβ δηά Ἴσοηνεγίβ ἴο ψῇοπὶ πε 88 τρίτης 
Κηδνν Μ6}} τῃαΐ Πὶ8 γεαὶ πιοῖϊνε δᾶ αἰννανγβ Ὀθεθη ἴο ννίπ πιθῃ ἴῸ 

ΟὨγίϑε, Ης ἀοββ ποῖ ἀρραγεηξν ἔδε] ἰξ πεεάξα! ἐο ἀεξεηά ἢί8 πιοζίνεϑ, 

Ὀυΐϊ σοποδηΐγαῖεβ διίεπίίοη οὐ ἔνο ροίηϊβ, ἴῃς γαῖ οὗ 8 ΟΘοβρεῖ, 

δηά τΠε γι ν οὗ ἢΠί8β σοπηηιββίοη ἔγοπη Οοά. Ηξ Ὀερίπβ στ δὴ 

ἰηάϊσηαπε ἀεπυποίδιίοη οὗ ἴῃ6 πεν ἤδγαϑυ, ννῃίσῃ ἢ ἀδοίαγεβ ἴοὸ θὲ 
8. βρυγίουβ ρεγνεγβίοη οὗ ἴπῈ οπα ἔγυς Οοβρεῖ. Βαξ Βε ρεγοείνεβ 

ἴῃς πεοδββίεν ἴογ νἱπάϊςσαιίην Πἰβ οὐσῃ γἰσῃπέ ἴο βρεαῖὶς ἴῃ (6 παπια 

οὗ ΟὨγίβε Ὀεΐογε σγαρρίίηρς τ τὰ ἴῃς πιαίη ἰββα δηὰ ἀενεϊορίης ἴδε 

ἑυπάἀδπχεηία! ἀϊνεγβεηος οὗ (ἢς Οοδβρεὶ ἰῃ ἰἴ8 εββεπίίαὶ Ὀαβϑὶβ ἀπά 

βρίγι ἔγοπιὶ ἔπε ἴαν. Εογ (ες γεβυϊ οἵ {πε σοπῆϊος ἀερεπάεά 
Ῥγδςείςδ!ν ποσὰ οἡ τῆς ρεγβοηδὶ ἔπαη ἴῃς ἀοςἐτίπα! ἰδοῖουσ. Ηε ἢδά 

Ὀεδη Ὠἰπηβο 1 (6 ἐογεπιοβὲ σπαπηρίοη οὗ Οεπεε ἔγεεάοπι ἰῃ ΟΠγίβε ; 

τῆς ἀοςίγίης οὗ ἔγεε σγασε ἰπ Ηἰπὶ παά ψόοη [18 Αγ πιαίηϊν τπγουρσῇ 

τῆς δάνοσδον οὗ Ραυϊ ἀπά ονεά ἰΐβ ἐγίαπιρῃ ἱπ Οαἰδιία, αἱ Απεϊοςῃ, 
δηά ἴῃ Φεγυβαίεση, ἴο ἢίβ εἰοφιεηξ βαρρογσί. ΤὨΪϊβ νψὰ8 ΜὮΥ δί8 

δηϊαροηίβίβ δά επάρανουγεά ἴο ἀεργεοίδίε ἢίβ ροβίζίοῃ ἱπ {πε 

ΟΠυγοῇ, ἀπά ἴο βεῖ αἃρ ἴδε Τνεῖνε 45 πε γεδὶ ἱπίεγργεΐεγβ οὗ Οἢγίβε 

Οὐ εαγίῃ, {παΐ {πὰν πιίρῃς Ἐπεγεῦν ἀἰβογεαάϊς ἢἰβ δυὐϊπογίν 848 ἃ 
τεαοῆεγ. Τῇα οἰγουιπιδίδηςσεβ οὗ ἢἰβ [πὸ ἔαγηϊβῃεά ορροπεηΐῖβ ψίςῃ 

Ῥίαυβί!]ε σγουπὰ ἔογ φυεβεϊοπίης ἴῃς βουπάπεββ οὗ Πἰβ ἀοοίγίηε. Ης 

Πεαά πεϊξπον ᾿ἰϑίεπεά ἴο ἔς νοΐσε, ποῦ 8βεξεῆ (πε ἕαςε, οὗ Οἢγίβί οὴ 
ξαγίῆ ; δα δά ποῖ αἰίεπάβδά οἡ Ηἰβ πιϊηίβέγυ {πὸ ἴῃς Τὶ ψεῖνε, ποῦ 

Ὀεεη βεηξ ἔογίῃ [πὸ ἔπεπὶ ὉΥ Ηἰβ ὄχργεβ88 σοτηπίαπά. Ηξε ν88, ἰῃ 
βῃογί, ἴο 86 δίβ ονὴ ψνογάβ, δῇ Αροβίία ὈῬογῃ ουξδ οὗ ἄμε {ἰπ16. 

ΤΠ πιδάς ἰξ εαϑὺ ἴογ {Πεπὶ ἴο οοπίεπά ἐπαξ ἢ δά ποῖ τεςείνεά 
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ἴῃε Οοϑρεὶ ὃν ἀϊγεοῖ γενεϊδιίοη ἔγοση ΟἾγίβι, Ῥαξ σαϊπεγεά ἰξ δὲ 
βεσοηά-Παπά ἔγοπι τῇς Ὑεῖνε. ΤῸ πιεοῖ {Π18 ἰπβίἀΐοιβ ρον, Πα 

ψ88 ἰογοεὰ ἴο ρίαςε ου γεςογά ἔῃς ἔγας ἰβίογυ οἵ ἢϊ8 σοηνεγβίοῃ ἀπά 
βυρδεαισηΐ τηϊηϊβίγν ἰθ ΟἸγίϑι. Ης τγεϊαϊεβ δοσογάϊησίν Οοάβ 

τενοϊδιίοη ἴο Πίηι οὗ ΗἸ8 ὅοη ἔγοπι ἤσανθω, ἢἰβ βεογεῖ σοχηημηίοη 

ψ ἢ Οοά αραᾶγὲ ἔγοπι 411 Παπίδη ἱπέεγοουγβα, ἢἰβ επίῖγε ἱπάερεπάεπος 
οὔ τῆε Τ νεῖνε, (ες ἔα}! γεοορηϊτίοη οὗ Πίβ Αροβι!εβῃίρ ἕο ἴῃς Οεηκί!εβ 
ΌΥ ἴδε ἴῆγες ρέΠΠαγβ οὗ ἔπεα ΟΠυγοῦ δὲ δεγαβαίεπι, ἀπά 8. ρυδὶϊς 

τεῦυκε ἴο Ῥεῖεγ αἵ Απιίοςῃ. ἱποϊἀδηΐδ!ν τΠπ18 δυϊοδίοσγαρῃν [5 οὗ 

τῆς αἰπγοβῖ Πίβζογίςδὶ ναῖας: ψὮΠ|6 ἰξ ἰβ ἴῃ ρεγίεος μαγπιοην πὶ τἢ τῆς 

οὐ πεβ οὗ ἐῆς Πἰβιογίςδί παγγαίῖίνε, ἰὰ δὰάβ ἴο ἰἴ ἃ γίςῃῃ βίογε οἵ 

Ῥεγβοηδὶ ἀείαὶβ, ἀπά γενεαῖβ ἴῃς ἰηπψαγά πιοίίνεβ δπά ροϊϊουν οὗ (ῃ6 

οδίεἶ δοΐογβ ἰῃ βυςςαββίνε βοθῆεβ. [ξ γεϊδίεβϑ, ποψψενεγ, οἱ ςογίαίῃ 

ἐνεηΐδβ ψῃϊσῃ Ὀογε οἡ πε ἱπηπηεάϊαϊτε οὈ͵εσὶ οὗ ἔπε δυΐδοσγ, υἱζ.ν {πε 
νἱηαϊοαιίοη οὗ δἰ8 οὐνῃ ροβίξίοη ἰη ἔς ΟΠυγοῇ, 

Τῇε γεπιδίπάον οὗ ἔπε Ἐρίβε!α (ἰῇ τῃε ἐχοερείοη οἵ ἃ ἔδετν ρεγβοηδὶ 
Δρρεδὶβ δῃὰ ργβοζίοαδὶ ἐχῃογίαίουβ) ἰ8 ἀδνοίεά ἴο 4 βογυϊζίηγ οὗ πε 
ἀϊνεγαεηῖ ργίηοϊρίεβ οὗ (ἢ ἴμανν ἀπά ἴῃς Οοβρεῖ. Τῆς ἰηίγυάοτγθβ, 

Ὀεϊοηρσίης πιδηϊεβεῖν ἴο ἔπε Ῥἢατγίβαϊς ραγίγ, δά Ὀξεη υγρίης ἴδε 
Οτεοῖκ σοηνογῖβ ἴῃ Οδἰαιϊία ἴο δπῆργασα οἰγουπγοίβίοα, ποξ 848 δῆ 
Δοβοίυϊε πεοαββίυ ἴογ βαϊνβδίίιοη, Ὀᾳϊ δ8 ἃ Ἴσουηβεὶ οἵ ρεγξεοζίοῃ 
φῆ σἢ νουἹά ἰηνεβὲ πο πὶ τ βαρογίον Ποίίπεβ8 ἴο ἐπεὶγ ἀποίγουτη- 

εἰβεά Ὀγεϊῆγεη, ψουἹά ἐπείτε ἐπαπὶ ἴο ἃ Πίρῃογ ρίασε ἰῃ {πε Κίηράοπι 

οὗ Οοά, αῃά βεουγα ἴο ἴπεπὶ δα σονεηδηΐξοά δ]εββίησβ ργοπιβεά ἴο 

{δε σπάγεη οὗ Αργαῆαηι. Βγ {Πὶ8 ἀγγορδηΐ ργεξεηβίοη ἴο δβυρεγίογίὙ 
ἴῃ {πε βἰσῆῃε οὗ Οοά τπεβε Ψενίβϑῃ ΟΠγίβιίαπβ στόγε ἴῃ ἕδος ρουγίησ 

ἀἰβῃοπουγ ου Ὀαρίίβπ)α] σγαοε, γεορεηίηρ ἔπε αυάγγεῖ θεΐψεεη εν 
Δπηὰ Οεδηζεβ δἀπά ἀεβίγογίης {πε ἀπν οὗ ΟἸγίδί. Τῆς Αροβίε 
ςοπιδαῖβ τὨΐβ ἀε αϑίνε ρεγβυδϑίοη Ὁγν βειείης ἔογίῃ τῆς ἴσας ἑυμποιίοι 
οὗ ἴτε [μὰν ἰῃ πὰ ἀϊνὶπε ἐσοηοίηγ. [ἔξ Ππαά ργονεὰ ἴῃ ργδοίίος 

ἱτηροΐεπε ἴο Ὀ[688, ἴον ἰξ βεϊρυϊαϊεά ἔογ ἃ ρεγίεςξ ορεάϊεηοε ἴο νϑϊσἢ 

βεβῇ Ἵσου]ά ποῖ δεξζαίῃ 88 ἃ σοπαάϊτίοη ργεσεάδξηϊ ἴο δοςερίδηςς Ὀεΐογε 

Οοά, 80 δαξ [βγϑϑ 68 ῃδά ἴῃ ἕδλοϊ δεα ἴο ΟὨγίβε ἔογ γεΐαψε ἔγοτῃ ἔπε 

ουγβεα οὗ 4. Ὀγοίεδῃ ἰανν: ἰξ νψαὰ8 ῤγίπιᾶά γαοὶς ἱποοπβίβεεης σἱτἢ τῃα 
πποοηπαϊτἰοηαὶ ργοπιῖδε οὗ Οοά ἴο ΑὈγαδαπι, ἀπά ἐπε Μοβαίς ἀΐβρεη- 

βαϊίοῃ 85 γεα!ν ἂη εχοθρέίϊοπδὶ ργονίϑίοη ἀραίπβε τῆς ἰυ818 οἵ [Πα 

βεβῃ, ἀεβίσπεά [{κὸ τῆς ργεραγδαίογυ αἰβοὶρ! πε οὗ σμι!ἀποοά ἴο ἰαβϑὲ 
οηἷν ἀυείηρ γεαγβ οὗ ἱπηπιαϊυγιεν Ὀεΐίογε ἴῃς δάνεπι οὗ ἔπε ἴγὰε ϑεθά 

οὗ Αργαῆβηιὶ. Ηε δγρύεβ (παῖ {πε [δ᾿ νγὯβ ἃ Ὀοπάασε ἱπιροβεὰ οὔ 

τῆς οσἢΠάγοη οὗ ΑὈγαῆδηὶ αἴζογ ἰἢς δεβῇ, νῆογοδβ Οἢγίβείαπβ αγὸ ἴῃς 

ἴγαε βεεὰά οἵ Αργδῆδπι δά Πείγβ {πὸ [8486 οὗ Οοὐ᾿ 5 δποίεηξ ργοπιίβεϑ. 

ΒΥ υπίοη νι Οἢγίβε ἰῃ Ηἰβ ἀεαίῃ πον ἢανε ἀϊεά ἴο [πε σοπάεπιπα- 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 141 

τίοη οὗ τῆς ἴμἀνν, Ὁ υαπίοη ψ τ Ηἰ5 [ὸ πεν πᾶνε ὈδοοπΊα ραγίδκεγβ 
οὗ Ηἰ8 ϑριίγίξ. ὍΠΟΥ ἀγὰ τπεγεΐογε ἔγεεά ἰῃ Οἢγίβε ἔγοπι τς ἀοπιίπίοη 
οὗ {πε [μ'ν υη688 ἴον να Πν βυθηη ἘΠεπηβεῖνεβ ἴο ἰΐ8 γοῖα αἴγεβῃ 

ὉΥΚ επηδγβοίης οἰγουπηοϊϑίοη. Εογ {πε βρίγίξ υυἱε πίη ἘΠεπὶ βεεα Ἀ8Ε 
γεβίβίβ Ἔνεγυ βίηξα! ἰαδὲ οὗ {πε ἤεβῃ, απά Ὀγίησβ ἔογίῃ οὗ ἰἴβει ὃ σοοά 
ἔγυϊε ἀραπάδηςίγ. 

ΘυμΜΆΕΥ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΤΒ. Τῆς ρῥγίηςίραὶ! πεδάβ οὗ πε αγριπιεηῖ 

ΔΓΕ 88 ἴο!ονν8 :-- 

ἷ. 1-5. Αἀάτεββ, Ὀϊεββίηρ, δβογίριίοη οὗ ρίογσυ ἴο αοά. 

ἷ. 69. Βαριὰ ἀείεςτίοπ οἵ ἐς Ααἰδιίδπβ ἔγοπι {πεῖς αι ; ἀεπυποίδτίοη οἱ 
βρυτγίουβ ΘΟΒρεῖβ. 

. τουϊ, τ4. Βερυάϊδιίοη οὗ ςοτγυρὶ πηοιῖνεβ ; διἰεβίδιίοη οὗ τῆς δυΐῃοτγ'᾽β ἀροβ- 

τοῖ!ς οοπιπιϊδδίοη ἀπὰ οἵ ἢὶβ ἱπδερεπάεποε οὗ ἴπε Τνεῖνε ἀπά οὗ ἢυτηδπ 

τεδοιίηρ ; Ὧ΄8 Ομαπιρί οπβδὶρ οὗ αεπεῖϊε τὶ ρἢιβ; δηά τῆς γεοορηπίοπ οὗ μία 

τηϊπἰβίσυ ἴο ἔπε ἀεητ!ε8 Ὁγ πε δοκπον εάρεά ρΡ.]]18τ8 οἵ ἴῃς Οπυτοῦ. 

ἰϊ, 15-21. [Ιβγδεϊἴεβ πδά πεπιβεῖνεβ οοπίεβδοά Ὦγ βεεκίηρ βαϊναιίίοη ἰπ Ὁ σῖβε 

ταγου ρα ἐδ τἢ τΠδὶ πο ἤεβῃ Τοἂη διϊδὶπ ἴο πε γἰρῃξεουβπεββ οὗ ἴδε Ἂν. Ῥδυϊ 

Πἰπηβεῖ Βδά ἀϊεὰ το [νν ἢ ΟἾγῖδὲ τῃδι πα τιῖρῃς Ὀς φυϊοκεηςεά νυ 1ἢ Η πὶ 

το ἴῇς πεν [πἴπ οὗ ΟἾγῖδε νυ η Ὠΐπλ. 

111. 1-14. ϑρίγιτυδ] ὉΠ; άπεββ οὗ {πε Οδἰδιίαπθ. Δνδβ ἰὶ ἔδίτἢ οὐ οὈεάϊεπος ἴο 

1ἂνν ται δαά ρεοουτεὰ ἴος ἴῃεπὶ πε ρὶδ8 οὗ ἴπε ϑρίγιε Ὁ Βυ ἐδ! πηθη 

Ῥεοοῖης οὨάγεπ οὗ Αὐγαμαπὶ ἀπά ἱπμετίς ἢἰ8 δ]εβδίηρ. Τῆς [ἂνν εηϊδιϊς 

ἃ οὐγβε δηὰ ποὶ ἃ Ὀ᾽εδββίηρ, δὰῖ ΟἾγίϑὲ π88 γεἀεεπιςὰ υ8 41] ἔτοτη ἴῃε ουγβα 
οὔ τῆς [ἂνν ὉῪ Ὀεδείηρ ἰὶ Ηἰ πηβοϊε, 

ν}, 15-ἶν. 7. Τῇ ρυδ]ϊοατίοη οὗ (πῃ 1,» ἔγοπι ϑὶπαὶ οου]ὰ ἢοὶ ἀππιϊ οὗ τηοά εν 
οὐ εαγὶίεγ σονεπδηὶ νυν ΑΡγαμδι. [1 νν88 τλθγεὶν ἃ ργεραγαίογυ ἀϊβοί- 
Ρ᾽ἴπε {Κα τπᾶὶ οἵ οδι! ἀμποοά βπὰ ἃ ἱεπιρογασγυ ργονίβίοπ ἀραίηβί ἴῃς 1818 οἱ 

τε δεβῖ, ογάδιπεὰᾶ ἕο οι] άσεπ οὗ τπε βεβῇ 11}} ἐπε νοῦ! ἃ ννδβ γῖρε ἔοσ ἴδ 8 

᾿Αάνεπε οὗ ΟΠ τῖβὲ ἴπε ἴσὰε βεεά. ΑἹ] τὶ ἀσε Ηἰβ ἂγαὲ οπς ψἱἢ Ηἰπι, πὰ 8δὸ 

816 {πε βεεὰ οἵ ργοπηῖϑε: ΠΕ πᾶνε ουΐρτοννη ἴῃς τεβίγαϊπι8 οὗ βρίγίτυα 

οδ]ἀποοά ἀπά τεραϊπεὰ {πεῖς Ὀἰγιμτῖρης οἵἉ Ἱγεεάοσζω ἴῃ ἴδε Ηουδβε οὗ αοά. 
ἷν. 8.1.0. Ρετοίεβι δραϊπβίὶ (δε γενίναὶ οἵ ἱςῃογδηὶ βιυρεγδεϊείοπβ. 
ἷν. 11-206. ΑΡΡεΕδὶ ἴο ἴπε γετηειηῦγαπος οὗ ἔοσσηεσ δβεοίϊίοῃ. 
ἷν. 21-30. [1Πυδεγαιϊΐοπ ουὖἱ οὗ ραϊτίαγοῦ δὶ Ὠϊβίογυ οὗ {πε πιυῖϊυδ! γεϊδείοπβ εΐνψεεη 

7εννβ ἀπά Ομγίβεῖδηβ. 

ἦν. 31-ν. 12. Αββεγίίοη οἵ Οἢγίβιίδη ἐγεεάοπι ; ργοίϊεβὶ αρζαϊπϑὶ τεπεννεὰ θοπάδρε 
ὉΥ οἰγουπιοίβίοη ; [Ὠτεδῖβ οὗ ρυηίβῆπιεπι ἀραϊηβὲ ἴπεβε ἀενοίςεβ ἰὸ ἴδε ἤεβῃ. 

ν. 13-νῖ. το. Νναγηΐπρ ἀραϊπδὶ {πε δῦυβε οὗ ἐγεεάοπι ; ἀπιδροπίβῃ οὗ ἴδε βρίγις 

ἴο ἴπε ἢεβῇ ; [18 ρεγίεοι πδισῆοπυ υνἱτἢ ΟἾγίβι' 8 'ανν οἵ ἴονε δπὰ ἐχοεϊϊεπος 

οὗ [18 ἐγυϊϊβ; ῥγᾶαςιῖοδὶ ἐχῃοτίδιίοπ. 

νὶ. 11-18, Ῥετγοσγδίίοπ, δπὰ ἔδγεννε!ϊ Ὀϊεβδβὶπρ. 

ΟΟΜΡΑΒΙΒΟΝ ΟΕ ΟΑΚΑΤΙΑΝΒ Π. 1-10 ΨΙΤΗ ΑΟΤΒ χν. 1-29. [Ιὴ 

Ομ]. ἱϊ. 1-10 18 γεοσογάεά 4 οοηΐεγεηοε οὗ αι! απὰ Βαγῃμδαραβ νυ ἱτἢ 
ἴῆε ΟΠαυγοῦ οὗ ΨΔεγυβαίεπι αηὰ [8 πιεπηρεγα. [|{ ἀρρξᾶγβθ ἔγοπιὶ ἴῃς 

παγγαῖννα {παξ {πεν ψεῶΐ ἂρ το ΨΔεγυβαίεπὶ ἴογ [6 ἐχργεββ ρυγροβα 
οὗ νἰηαϊοαιίης πεῖν γἰσμε ἰπ νἱγίας οὗ ἐδεῖγ οδῆσε 848 πιίηίβίεγβ οὗ 
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ΟἸγίβε ἔο εχεηιρὲ Θεηῖ!ς σοηνεγῖβ ἴγοπι οἰγομηηςοίβίοη---ἃ εἰσῃς νυ ίοἢ 

Παά Ὀεδη βεγίουβιυ αἰβραϊεά, Ὀυξ δἰγεηυοιδίν πιαϊηταίηθα Ὀν ἐδεπι. 

[1 ἔαγέπεν ἀρρεᾶγβ {παΐ ψδπιεβ, Ρεῖογ δπὰ Δοῆη ψεϊσοπιεά ἔμεπὶ 88 

Ὀγεϊῆγεη ἰῇ ΟὨγίβε, απά ἔμ} ν γεσοσηϊβεα {πεὶγ βρϑοίδὶ σοπηηλββίοη 
ἔγοπι Οοά ἴο ργεδοῦ ἕῆς Οοβρεὶ ἴο ἴῃς Οεπεεβ. [ἢ Αςῖβ χν. 1-29 [8 
{ππουνῖβα γεοογάθεα δη ορέῃ γενοῖὲ δὲ Απεέίοοἢ αραίπβϑε {πε δυξπογίεν 

αβϑυπιεά ὉνΥ Ῥαὺὶ δηὰ Βαγηδῦαδβ ἴο Ἔχεηρὶ Οδηξζία σοηνεῦίβ ἔγοπι 

εἰγουπχοίϑίοη. ΤΕΥ Μέγα ἔογοδά ἰπ σοπβεάθεησα ἴο ἀπάογίδξα 

τηϊβδίοη ἴο Ψεγυβαίεπὶ ἴογ {πῃ νἱπάϊοδίίοη οὗ Οεηϊς ἔγεεάοπι ἴῃ 

ΟὨγίβε 88 ΜψῈ}} 8 {πεὶγ οὐγῃ δροβίοϊ!ς δυϊπογίἐν, ἀηάὰ ἴο Ἔεπῖεγ ὑροῦ 

Ργοϊοηροά ἀεραῖεβ ψίτῃ τῆ Αροβεῖίεβ ἀπά εἰάδγβ ἴπεγε σαϊπεγεά. [ἢ 

ἴδε 8εαμεὶ ἴῃς ΟΠαγοῇ γεβοῖνεά, ου πε δάνίες οὗ Ρεῖεογ δηά ΨψαπΊεϑ, 

ἴο τερυάϊαϊε ἀηγεβεγνεαϊν πε οἰαίπη ἔογ ἀπίνεγβαὶ οἰγοιπιοϊ βίοη ἰῃ [Π6 
Οτεεῖκ Οπυγοῆαβ, ἰο σοηάδπηη πε ἀρίζαϊογβ, απ Πεαγε!ν το σοπιπιεηά 

ἴδε βεγνίοςβ οὗ Βαγηδραϑ δηά δα! ἴο τῆς σδιιβε οὗ [ες σοβρεὶ. Τῆς 

ἔνο γεοογάϑ ἀἰβεγ ἰῃ ἀείδ!!8---ἰξ σουἹά αοὲ ψεῖ! θὲ οἰδεγνίβε 1 Ἐμον 

ἅγα γϑᾶ!ν ἱπάερεηάεφηιϊ---θυὉὁ ἀργεα οοπιρίεἴεϊγ δδουΐ {πε βυιδίαπεϊα! 

ἔαςῖβ. Τῆα βαπιε ἰβϑια ἰβ γαβεά ἰῃ Ὀοίῇῃ, υἱξ., πε γίρῃε οἵ Ραμ] απά 

Βαγῃδῦδβ ἴο ἀΐβρεπβε στ ἐπε οδ ψαϊίοη οὗ οἰγοιπιοϊβίοη, ἔπ 6 βδπια 
Αροβιίῖ6εβ ἴδε ραγὲ ἰῇ πε σοπέεγεησθ. [εξ ἰβ ἴγυς παῖ ἔπε ργεβεῆσα 

οὗ δομη ἰ8 ποῖ ποῖϊεά ἱπ ἴδε Αοίβ, θαξ τῆς βρϑδίζεγβ οὐἱυ ἂγὲ ἔπεγε 
παπιεά, ἀπά Φοῆπ ργοῦρδῦὶν ἀϊά ποῖ βρεβδαῖ, Ὀαϊ βίοοά 5:16 πεὶν Ὀεβίά ας 

Ῥεῖεγ 88 ἴῃ δαγίίεγ ἄδυβ, ψῇϊ! ες Ῥεΐογ βροῖε ἕογ Ὀοΐῃ ; [ἢς γεβυΐε οὗ 

{πε ργοσδδάϊηρβ ἰ8 ἴῃς βαπΊῈ δοοσογάϊης ἴο Ὀοΐῃ γεοογάβ. Νοῦν, [Πὶ8 

τεϑυϊὲ ψὰ8 οὗ βυςῇ νἱζαὶ ἱπηρογίδηςς ῆδὲ ἰξ ἀδοϊάεα ἔογ 41} εἰπια ἔῃ ς 

τεϊαϊίοη οἵ ΟΠ γί ϑιϊδηϊν ἕο Τυἀαίβπι, ἀεοίαγίης ᾿ξ ἴο ὈῈ ννογ ἀ--τσῖάς ἴῃ 

(8 βοορε, δά ἀϊβείησαυϊϑηίησ 1 ἔγοπι ἔῃ παίίοηαὶ ογεεά οὗ ἴδε εν ἢ 

Ρεορίθ. Αβ ἔπε βαποίίοῃ σίνεη ὈΓΡ ἴπς Οἰγουπιοϊϑίοη (ο εΐεγ᾽ 8 

Ὀαριείϑηι οὗ Οογῃεῖβ πδά Ὀεξίογε βίαπιρεά ἐμπεῖγ ἀρργοναὶ οὔ τῆς 

Δἀπηϊβϑίοη οὗ ἴμε ἀποἰγουπιοίβεά ἴο Ὀαρ(ίδηι ὈῬεγοηά γεσβϑὶ!, 80 πε 
Αροϑίο!ς ουηςοῖ! ἀεςοίάεα βηα!ν (πὰ αἀπίοη οὗἩ 411 ἔπε πιεπΊρεγβ οὗ 

ΟὨγίβε ἰῃ ἃ βίηρίες σπυγοῖ : {πε σοποεββίοη οὔσας πιδάς αἵ εγυβαίεπὶ 
ἰῃ τῆς πδπιε οὗ ἴῃς Δϑϑοτηδεα Ὀγεϊῆγεη 'γ88 Ηπαΐ. 

Τἤογο ψογο, ἰη ἕδοῖ, Ὀυϊ ἴνο οσσαβίοηβ οὐ ψὨῃϊοῃ δα] δηὰ Βαγ- 

παρᾶβ Ψψεηξ ὑρ ἐορεῖπεγ ἔγοπι Απίίοο ἴο Ψεγαβαίθηι, δηά ἴῃς οδ᾽εςς 

οὗ Ὀο(ῇ νἱ 88 ἰβ βρεοϊθβεά. ΤὭε δαγίίεγ οσοσυγγεὰ ἰῃ πα [ἰξετίπις οὗ 

Ηεγοά Αργτγίρρα, απά, ἐπεγεΐογε, ποῖ ἰαΐεγ ἔῆαη 44, Ὀεΐογε {πεὶγ 

βυσοεββία! πιββίοη ἴὸ ὥυργιβ δπά Αβία Μίπογ, ψπεγεαβ {πε Ερίδβι!α 

τεοογάβ ἴῃς γεσορηϊτίοη οὗ {πεῖν βρεσία! τηϊηἰβίγυ ἴο ἔπε υἀποϊγοιπι- 

αἰβίοῃ ἱῃ πε ἔουγίεεπιῃ γεαῦ αἴξογ ἴῃς σοηνογβίοῃ οὗ ὅδ]. Αραίη, 

ἰς νὰβ υπάδγίδ θη τηεγεὶν ἴο σΑγγΎ ΔἰΠ15 ψυἢ ἃ νίαν ἴο δη ἱπιρεηάϊησ 
ἔατγηὶπα, απά {πεν ἔουπά {πε ΟΠαγοῦ οὗ Φεγυβαίεπι οἡ πεῖν αγγίναϊ ἴῃ 
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τε αἰπιοβῖ ρετγ]!. Ηεγοά ψὰ8β Πιπιίησ ἀονη [8 ἰεδλάσδγθ ἔογ ἀεδίῃ, 
δηά ἔμεν ψεέγε βεεκίησ βαΐεϊν ἰῇ σοησεαίπηεηΐς ογ Ηἰσῃς. Νείέπεν 

{ΠΕΥ ποῦ ὅδ] οουά βῆονν {πεῖγ ἴδοθβ ψίτποαΐ ἱπηπηίπεηξς ἀδηρογ, 
πλυςῇ [688 Δ8βεηῖς ἴο ἀϊδοιβ8 πε οἷαίπιβ οὗ τπ6Ὲ υἀποίγουπιοίβεά. 
Τῆς δνουβ σουἹά οἱ ἀεραγί ἰπ Παβία αἴξεγ ἀεροβίείησ ἔῃεῖγ αἰ πὶ 
ἰῃ ἴῃε παπάβ οὗ ἴῃς εἰάεγβ. Οὐ ἴδε Ἴοπίγαγυ, ἴπε δοοουηΐ ρσίνεη ἰῃ 

τε Αοΐβ οἵ {πεῖν ἰαίεγ νίδἰξ ἴο Φεγυβαὶεπὶ σογγεβροπάβ επείγεϊ ν (45 να 
Ὦδανε 866η) ψί ἴῃς ἀροδβίοϊος παγγαῖίνθ. Τῇ Ὠιβίογίδη, οἵ σουζγβα, 

γτενίενψβ με ἐνεηΐ ἔγοπι ἔῃε βίαπάροϊηε οὗ Ομυγοῦ Βιίβίογυ, ψῃΠς ἴῃς 

Αροβέίε ργεβεηΐβ ἔπε ἱποίάθηϊβ ἰῃ {πεὶγ ρεγβοηδὶ δβρεσῖ, δπά ἴδε 
ἀεῖαι]5 ναγὺ δοσογάϊησίν ἴῃ ἴῃς ἔνο παγγαῖϊίνεβ, Εογ ἰπβίδηςε, {πε 
Ερίβεῖε ἀοεβ ποῖ βίαϊε παῖ Ρδιυ! δηά Βαγηαῦδαβ ψεγε ἀδραῖοά Όγ (ῃς 
ΟΒαγοὴ οὗ Απεϊοοῇ ἴο γτεργεβεηΐξ ἔμεηι δὲ Φεγαβαίεηι, [πουσῇ νὰ πισῃς 

ΜΕ] σαῖπεν 18 ἔγοηι ἴῃς οἰγοιπιδίδηοεβ δηά τῆς Ὠἰδίογυ οὗ {δεῖν 

γεσερίίοη ; ἰξ ἄοεβ, οη ἴῃς οἵμεῦ παηά, γεσογά ἃ γενεϊδιοη οὗ ἴδε 

βρίγιτ, εἰμεν ἴο Πίπι ογ ἴο τῆς ΟΠατγοῇ, ψῃϊοἢ ργοπιρῖεά τῃς δοίίοη 

οὗ Ὀοΐῃ, τπουρσῇ ἴογ βοπιὲ γεϑϑοὴ υηγεσογάεά ἰῃ πε ραρεβ οὗ ἴδε 
Ὠίβίοσυ. Τῇῆε βιδίεπιεηΐ οὗ Ρδαχυ], ἐπαῖ ἢς ἴοοῖκ ψ τ Ὠϊπὶ ἃ Ογεεκ 

ἀϊβοίρίς οὗ ἢ18 οσψῃ, ἱποίἀθηΐα! ν σοηῆτγτηβ ἴῃς βἰδίεπιεηΐ οὗ ἴδε Αςἴ8 

τῆδξ οἴπεγ Οἢγίβείδηβ ψεγε ἀερυϊεά ἴο δοσοιηρδην ἴπε Ἀροβίίββ. 
Τα δοοουηΐ σίνεη ἴῃ τῆς Αςἴβ οὗ ἃ ρογβοῃδὶ ςο] Πἰβίοη Ὀεΐνψεεη ἐπα 

Αροϑβείεβ δηά Ἵσεγίδίη ασίζαϊογβ αἱ Απίϊοοῆ, οἡ ἴδε βυῦ)εοσέ οὗ οἰγουηι- 

εἰβίοη, ἐχρί αἰηβ ἴῃς γείεγεησε πιδάς ἰη τῆς Ερίδβες ἴο ἃ ἀεπιδηά ἔον ἐπα 

εἰγουτηςίβίοη οὗ ΤίζαΒ, ψῃϊοἢ δα] δαά βιεδαάξαβε γεβϑίβεεά. Ψνμαῖ- 

Ἔν γ βεηιθίδησα μα8 Ῥεεη ἴουηά οὗ ἀΐϊνεγρεηςε ἰη (ἢ ἔνο δοσουηΐβ 

18 ΓΕΑ ν ἄμε ἴο πιἰβοοησερίίοη οὗ ἴῃς ἰδησυασε. Μίδηγν ογίτο8 ἤανα 
ἀγρυεά, ἴογ ἰπβίδησε, 48 ἰξ πε δίγυσρίε ονες Τίξυβ ἴοοῖκ ρίδος δὲ 

Φεγαβαίεηι, Ὀυῖ ἃ σαγεΐμ! βιυαάδης οὗ ἴῃς Ογεαῖκ ἕεχὶ τῆᾶν ρεγοείνε 

τπδὲ ἰξ τεαῖν οσουγγεά «Αἵ Απείοοῃ Ὀεΐογε (δ πηιίββίοη, δπά ἰβ ἰῇ 

Ρεγίεςς παγπίοην σῇ Αοἴβ χν. 1, 2. Αραίη, ὑδπιεβ, Ρεῖεγ δηά 

Φοῆη ἢᾶνε Ρεδη γεργεβεηϊθά 88 δὲ ἢγβι [υὑκονγαγηὶ ἀπά Παβίίατίησ ἴῃ 
τῃεῖν βαρροτγί οὗ Ρδα] δηά Βαγηαῦδβ; Ρυῖ ἴδ Οτεεῖ ἰεχέ ρίαςεβ ἔΠεῖγ 

Ὀγοῖπογίν σογά! δ! Ἐν ἴῃ βίγοησ σοηΐγαϑὲ ἢ τῆς ργα) άϊσεβ δηά οο]ά- 
π688 οὗ οἴπεγ Ὁ γίβείδῃβ ψῆο παά οπος Ῥεξθη οὗ πίρῃ γερυΐα ἰη δε 

ΟΠαγοῇ. 
Τα 5ήεπος οὗ πες Ερίβεῖες ἀρουῖ ἔπε ἱπ) αποξίοπβ οὗ ἴῃς Οοαποὶ! 

ἴο αὐβέδίη ἔγοπι σεγεπΊοπίαὶ ἀπο πη 688 ἰβ αι ν ἀπάἀεγβίοοά, ΤΠΕΥ 
ψ γα ἱπά!βρεηβαῦϊε ἔογ Παγηηοηίουβ ἱπίεγοουγβε θεΐψεοη Ογεεῖβ δηά 

Φενβ ἰῃ οπε σοπιηπιυηίοη ; {ΠΕΡ Μέγα οἵ γε] ναῖε ἀπε] τῆς ΟΠυγοῖ 

88 8016εὲ ἴο ργοπιυΐϊσαΐῖε ἃ πεν ἰανν οὗ υὑποίεδηπεββ Ὀαβεά οἡ ἔγις 
Ρτγίηοίρ!εβ δηά αἰβείη σα βῃϊηρσ γε] ἔγοπι σεγεπιοηΐαὶ ρο τίου. δα! 
δά {πεγείογε γεσοπιηεπάεαά {πεὶγρ οὔβεγναποα, ἀπά πδά, ραγον ἰῃ 
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ςοηβεαύεηςε οὗ [Πϊ8 ἀεέεγεησε ἴο τῆς Μοβαίς αν, Ὀδεη οἤαγρεά συ ἱτῃ 

Ργεδοδίης οἰγουπιοίβίοη (ν. 11). Βαξ τῆς ἔνο αυεβιίίοηβ ψεγα γεδ!ν 

ἀἰϊβείποϊ, αηά πε ἰ8 σαγεία! ἴω τη 8 Ἐρίβεία το σοηῆπε Πίπιβεῖ το ἴῃς 

βυδήεςξ οὗ εἰγοιπιοί βίοη. 

Ηιβτοειοαῖ, ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΨΙΤΗ ΤΗΒ [21ΕῈ ΟΕ Ῥάῦσι,. 
Τῆς Οαϊακίαη ἘΕρίβεϊες Ῥεϊοησβ οὑνίουβίν ἴο ἴῃς β8πὶῈ σγουρ 88 ἔπε 

Τπεββαϊοηίΐδη, Οογίηςῃίδη ἀπά Ἐοπιδη, θυΐ ογίτοβ ἀγα ΕΥ̓͂ ΩῸ πιεβῃβ 
Δρτερά 88 ἴο [8 ροδίτίοη δηγίάβε {Πδπὶ ἰη ροίηϊ οὗ {ἰπ16, βοπιε ρίδοίης 
ἰξ θεΐογε, ϑοῆης Ὀεΐννθεη, βοηια δῇϊογ, (ἢς οἵπογβ. ΑἹ] ψεγὰ ψγίτθη 

ἁἀαγίην ἴπε βενεὴ γεδαγβ ἰηῃ νος δι! ψὰ8 εηρσαρεά ἰη ἰουπάϊηρσ δηά 

ογρδηϊ βίης βυσοοββῖνα ΟΠυγοἤεβ οἡ ὈοΓἢ 5ἰάεβ οἵ πε ΖἜφεδη ὅεα, ἔπεγε 
ν 88 σοηδίἀεγαῦϊα απ  ογ ΠΥ ἴῃ ἐἢς οἰγοιπιδίδηςαβ οὗ ἢί5 [1Ξπ Ἐῃγουρῃ- 
ουξ {8 ρεγίοά οὗ ἀροβίο!!ς δοτίνίγ, αηὰ (ἢ 158 απἰ ογπιεν [8 γεβεςξεά 
ἴῃ ἃ οσεγίδίη ἔα ΠΉΠΪΥ [Ιοηθ885 ψνἰοσἢ γαπβ τπγουσῇ 41} πε Ερίβε|εβ 

οὗ παῖ ἀαῖε. ΑἹ! εχοθρὲ ἴῃς Βοπιδῃ βργδηᾷ οὐυξ οὗ ἴπε πεεάβ οὗ 
ἰηΐαης Ομυγοῆεβ Ὀεπδδαῖῃ ἢἰβ8 οαγε. Τῇαβε ἀερεηάροά ἰαγρεῖν οἡ ἢ 18 

Ρεγβοηδὶ ἐχαπιρίες δηά δυϊπογίευ ἴογ συίάκπος ἴῃ δι δηά πιογαΐβ ; 

δοοογαϊησίν ἴῃς ρεγβοηδὶ εἰεπηεηΐ ἰοοπΊ5 ἰαγρε ἴῃ 81], ἰπ πος πιογὰ 

80 δδαη ἰῃ {πΠ|8β8 Ηες νᾶβ {πγουρποιξ ἰῃ σοπείϊπααὶ! σοηΐαος ψ ἢ 

Φεν δ ἰηδαεηςσεβ, αἱ βίης τΠ6 βυπαάσοσας ἐνεγγνθογε ἢ ε ἰῈ 88 

Ῥοββίδίε ἔογ τῆς σοηνεγβίοη οἵ ἀενουῖΐ Οεπί]εβ 88 ψε]] 45 ὑενβ, απά 

ἐνεγγνῇογε ἐποουπίεγίησ ορροβίτίοη ἀπά ρεγβεσαϊίοη ἔγοπι ἔπε Φ εν. 

Τἤεγε ψαβ, πονανογ, {ἰπε|]|α οσοαβίοη ἴο Ἴοοπιραῖ Ψυάείβηι ἰῇ ἴδῃς 

Ὑπαεββαϊοηίδη Ερίβιεβ, ἴογ παῖ Οπυγοῦ τγὰβ δὲ ἴδε {ἰπιε βαβεγίησ 

τίενουδίν ἔγοπι Δεν ίβῃ ρεγβεουϊζίοη; ἰῃ ἔπε Οογίπιμβίαη Οδαγοῆ 

αραΐη ἢς Οτεοῖς εἰεπιεηΐ ργεάἀοηγπαῖεά, αηά πε πιοβὲ ργεββίησ ἀδῆρογβθ 
ἌΓΟΒΕ ἔγοπι ἴῃς σοηπίαπιϊπαϊίοη οὗἨ ἁ πεδίπεη ἰίσεηϑε πα ἰάοίβίγυ. 

Τμεγείογε ἴῃς δπίασοηίϊίδηη Ὀεΐνψεεη ῬΒβαγίβαίς Φυάδίβηι ἀπά Οἢγίβε- 

ἰδηΐςΥ σοπηεβ ἱπίο ργοηιίπεηος ἰῇ πε Οαϊδιίαη ἀπά Ἐοπιδη Ἐρίβι!εβ 

δἰοπε. Βοίῇῃ εἊπιρίου αἰπιοβὲ ἰάδηζίοαὶ ἰδησυασε ἰπ σοηϊγαβείησ {πε 
[Ὧν δηά ἴῃς Οοβρεῖ, ἴῃς ἔογπηεῦ Ὀαβεά εἊπεγοῖὶν οὐ ἴῃς ΠοΙΐΠε88 οὗ 

Οοά «ηά πιδη᾿ 8 ἀυΐν οὗ αὐϑβοίυϊε οδεαΐεηςος, {πε ἰατζεῦ δἀὐάϊησ {ῃε 
γενεϊατίοη οὗ Οοα᾿5Βονε ἜἼνεη ἔογ βίμηεγβ, δηά Ηἰβ οὔξεγβ οὗ ἕογρίνεμεββ 
δηά σγᾶςε ἴο 81] παῖ Ὀεϊΐενε ἰῇ Οἤγίϑε. Βαΐῖ {ῃε οοἰποίάεηπος [8 ποῖ 

ἄυε ἴο Δῃγ 5ἰ πη} γί ἰῃ πε οἰγοιυπιδίαηοδβ οὗ ἴῃς ἔννο σοπηπιιη 68. 
Ιπ ἔπε Οαἰδείδη Ομυγοῦ πε Αροβείς ψα8 οοπιθδείης ἃ βυγνῖναὶ οὗ 

Δυάαίβθπι δηλίάβϑε ἢἰβ οὐνὴ σοηνογίβ, ἰῃ τῆς Βοπιδη ΟΠυγοῦ μὲ ψ88 

ἰαγίης ἀονῃ ργίποῖρίεβ ἴογ ἃ σοπηπιαηΐν 8Ο Παά Πίζπεγῖο δά πὸ 

Αροβίοϊιο συίάδησαε. 8511) [ε88 σὴ τῇς ἰάἀεπείςν οὗ ἰλησυασε Ὀε ἔδιΕΙν 

υγρεά ἴο ργονα δὴ δρργοχίπιδίίοη ἰῃ ἴῃς ἀδίε οὗ ἴπε ἵνο Ερίβ:168. 

Εογ ἴμεβε ἑμπάδπιεηΐαὶ ἐγυτῃβ᾽ ἰογηεά ψιπουῖ ἀοαδὲ πε βίαρίε οὗ 

τῆς Αροϑε!ε᾽ 8 ἐεδοπίησ τῃγουσδουῖΐ πε γεαῦβ οὗ σοπεϊπυουβ γαηβίζοῃ 

ἽΝ 
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ἔγροπι ψΦενίβῃ ἴο ΟἸγίβιίδη ἀοσίγίης, δηά ἢ8 ἰδησύασε ἰῃ γεραγά ἴο 
τπεηὶ σοουἹά ἠοῖ [41] ἴο ὈεσοπΊε ἰῃ βοπια πιεαβυγε βίεγεοίγρεά. 

Ννε τγεδά οὐ ἔὰγ βαΐεγ σγουηά ψῆεη τς γεῖν οἡ Ὠἰδβίογίοδὶ οου- 
βίἀεγαίοῃβ ἔογ ἀειογηίηίησ πε οσσαβίοη οὗ τῆς Ερίδεῖθ. Ὀυγίησ ἴῃς 

βανθῶ γ6αγ8 οὗ σοηζπυουβ ἰγαηβίτίοη ἔγοπι Φεννίβῃ ἴο Οἢγίβείδη ἀοςσίγίης 
8 τδάϊςδὶ αἰϊεγαϊίοη ψδ8 εἤεοίεά ἴῃ ἴδε ροβίείοη οὗ Οτγεεῖς ΟΠ γι βείη!Υ 
δηά οὗ Ραυ] Πιπιβε . Αὐ πε Ὀεσίπηίης πὸ Ογεεῖ ΟΠαγοδεβ εχίβιεαά 

ουΐϊϑβίάε ϑγγία ἐχοερέ ἴῃοβε πψῃϊοῆ ἢς δηά Βαγηδαῦαβ Παά ἔουηάεά : τῆς 

ἴνο βἴοοά οὐ ἴπε 88η16 ἰενεῖ, δηά γίναὶ ἰεαοῆογβ δά ἔαίγ βῇονν οἵ 

ΓΕΆΒΟΩ ἴῸΓ γηκίησ ἢίπὶ Ὀεΐονν ἴδε Ὑ πεῖνα ; δὲ [8 οἷοβε ἃ πιυϊπταάς 

οὗ ΟΠυγοῆαβ ἰῃ Ευτορε δηά Αβία γεοορηίΐδεά Πίτ 48 ἴπε σγεδῖ Αροβί!ε 

το ἴῃς Οεπεεβ, ἀπά ἢς πλσῃς πᾶνε τερίεά ἴο ἢί8 ἀείγδοΐογβ σι ὶτἢ 

βοογῃ ὈΥ̓͂ ροϊπείης ἴο ἴδε νἱϑ0!ε τοκεηβ οἵ ἀϊνίηε ὈΪεββίησ βίδιηρεά οὔ 

πίϑ δροβίοϊϊς ἰαδουγβ ἰῃ Μίασεάοηίΐα, ΑςοΠαία, αηά Αβία. Τπαῖ ες ἀἰά 

ποῖ ἀο 80 ἰῃ Πίβ Οαἰαιίαη Ἐρίβεϊα ἔαγπίβῆθβ οοποίιϑῖνε ργοοῖ οὗ ἰζ8 

ΘΑΡΙ͂Υ ἀδῖε. Ώεη Ραυ!, δἴζεγ ἢπὶβ βεοοῃά νἱβίξ ἴο Οαἰατία, ἀεραγίεά 

ἴον δῇ ἱπάςβηϊϊεα {ἰπ]6ὸ ἴο δὴ υπξηονη ἀσδβειηδίίοη ἰη ἴῃς τυαϑί, ἔπογα 

88 581}}} ἃ γεδβοηαῦῖε οἤδηςε οὗ ἱπάυςοίης πιὴν Οαδἰδιίδη σοηνεγίβ ἴο 

Βυθπιῖξ ἴο οἰγοιπιοί βίου ἰῃ ἢίβ αὔῦβεησε, Ραΐ σψίτῃ ἐνεγν ἔγεβῃ Ογεεκ 

Οδυτοῦ δάάεά ἴο ἔπε σοπηηλιηίοη ἴα πόρε πιαδὲ πᾶνε βίδα ἰδάδά. 

Τῆς σγονίηρ βιγεησίῃ, πυπΊθεγ, δηά ἱπάερεπάεπος οὗ ἴῃε8ε Οἤυγομαβ 

8οοη δἴζεγ πιδάς ἃ γενίναὶ οὗ Ψυάδίβηι ἰῃ οἣς οἵ ἴπεηὶ πορεῖεβ8. Βυῖ 

τῆς αἴίεπιρί πιαάς δὲ Απιίοοῃ δἴξεγ τῃς Οουποὶ! (48 ἴῃς Ερίδβεϊε 
γεςογάβ) ἴο διὴχ ἃ βιίρημα οἵ υὑποίεαπηεβθβ οὐ (ες ἀποϊγουπΊοϊδοά 
βῆονβ ἴῃαϊ τῆς Ῥπαγίβαϊς ραγίν, τπουσῇ ἀείεαϊοα ἴῃ ἐπεῖν εθογίβ ἴο 

ἐπΐογες οἰγουπηοϊβίοη Οἡ 41} πηεπΊθεγβ οἵ ΟἸγίβί, δά ποῖ ἔμεη δθδω- 

ἀοπεά ἔπε ἤορε οὗ ῥεγεμαάίηρ τπεὶγ Ογεεκ Ὀγεΐῆγεη ἴο δάορε ἰΐ, αηά 

Πεά {Π||6 ϑογαρίε δρουΐ ρυζίίης υηΐαΐτΓ ργεββυγε ὑὕροη {πεηὶ ἵογ τπὶβ 

οδ)εςς Ὀγ νιὶτπάγατνίης ἔγοτι πεῖς σοπηηαπίοη. ΤΠὨεὶγ ραγίία] βυσσεββ 
αἱ Απιίοςῇῃ ἰη οδιαἰηίης ἴδε δἀπεβίοη οὗ Ρεΐεγ δῃά Βαγπδαθδβ ἴο πεῖς 

Ῥιδοίίοε δησουγαροά πδηὶ ἴο πορε πιυσῇ ἔγοηι ἔγεβῇ εἰογίβ ἰῃ ἴῃς 
αὔδεποε οὗ Ραυ]ϊ. Τῇε τηοπηεηΐ ψὰ8 οἴπεγυνίβε ἰανουγαῦϊε ἴογ ἃ 

τεπενγεά δἴζεπρί ἴο δάνοσαϊε οἰγουπιοϊβίοη ἰῃ με Οαϊαιίδη ΟΠ αγοπαβ. 

Φενίβῃ ἰηθαδησος τγαβ βίγοης ἰπ ἴῃς σουπίγγυ ; τῆς ρεορίε σψάγε ἰη- 

Ρυϊδίνε δηά εχοίζαο]ςα, εαβίν ϑσερὶ ἴο δηά ἔγο ὈΥ͂ σαργίοίουβ ουγγεηΐδ. 

οὗ τγεϊσίουβ εἽπιοϊίοη ; ἴῃς νδοϊ]]δτίοη οὗ Ῥεῖεγ δῃά Βαγπαῦδβ δπαά 

πιδάς ἰξΐ δαϑύ ἴο οἷαίπιὶ πεῖν βαποίίοῃ δηά βεῖ ᾧρ ἔπε δυϊδβογν οὗ 

ἴῃς Ὑ νεῖνε ἀραίπβε ἴπαΐ οὗ Ραυ]. Ηε ἢαά Πίπιβεῖ ἀυγίηρ Πίβ γεσεηΐ 
νἱβὶ: ἕαγπίβῃεά Πὶβ δἀνεγβαγίεβ τ ὶτἢ ἃ ἔγεβδῃ ἤδηάϊς ἴογ πιϊβγεργεβεηΐα- 

τίου, ἴος πε πδά οἰγουπιοίθεά ὙἸΠΙΟΙΉΥ ἀπά παά τγεοοπιπιεπάθά δὶς 
οοηνεγίβ ἴο αὐρβίδίῃ ἔγοπι ἴῃς ἴογπηβ οὗ σεγεπιοηΐαὶ ὑποίεαηποββ πιοϑὲ 

οὔδεηβίνε ἴο [πες Δεννβ, 80 ῃδλξ ἢε σψὰ8 Ἔνεῆ βαϊά ἴο ὃς ποῦν ργεβδοῃίησ 
ΥΟΙ, 11. Ιο 
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εἰγουπιοίϊβίοη (ν. 11). Τῆς ἱπιρυϊαζίοη 8θεαπὶβ ἀρβυγά ἰπ νίετν οὗ ἢἰς 
Ιαῖεγ ᾿ἰ}, δά ποιά ἤανε Ῥεδῶ 80 δἴϊεν ἢς ἢδά ορεηΐϊν Ὀγοόκεῃ ψ τ 
τε βυπαροζαε, Ὀυϊ νγὰβ ρα βία ἐπουσῇ ψἤεη ἢε νὰ Ὀεηΐ ἀδονς 

411 τῃϊησβ ου ργογηοζίησ παγπιοην Ὀεΐσνεεη πε ἔψο βαοϊίοηβ οἵ τῆς 

Ομυστῇ ὈΥ 8οπια νοϊΪυπίαγυ βδογῆοεβ οὗ Οτγεοῖκ ἔγεεάοπι ἰῃ ΟἾγίβε. 
Ι οσοηϊεηά τπογεΐογε παῖ πὰ γεσεηΐς ψαγηίηρβ ἴο ψῇηϊοἢ 1. 9 γεΐεγβ 

(ϑεε ποίεβ οἡ [ῃδξ νεγβε) ψεγε ἀεἰἑνεγεά οῃ {πε οσσδβίοη οἵ ἢΐβ βεσοηά 
νἱβϑί: το Οαἰδιία δἴζεγ τῆς Αροβίοϊις σοιαηοῖ!, τμδῖ ἴῃς αρἰτακίοη ἴῃ ἴῃς 

Οαϊακίαη ΟΠυγοῆεβ ψγὰ8 ἃ βεαυεῖ οἵ ἴπε ἰηίγίσας δὲ Απεϊοοῃ, βοπλα οὗ 

τε Ῥβαγίβαίο επιββαγίεβ μανίην ργορδθὶν ἔο!] οσεά πε γεσεάϊηρ βίερβ 

οἵ ἔπε Αροβέῖίε {παῖ ἘΠΕΥῪ πιὶσῃξ γεηεν {Πεὶγ ἰηβίἀΐουβ βοῆεπιθβ Ὀεῃίηά 

ἢΐ8β Ὀδοῖ, ἀπά τῃδὲ τῆς Ἐρίβι!ε ἰοϊοσψεά βρεθανγ οὐ τῆ ϊ8 αρίταϊίοη. 

118 ἰαῆσυασε Τσεγίδίηϊν ἱπΊρ[ 168 ἃ οἶοβε σοπηδοζίοη Ὀεΐνψεεη τς ἴνο 
τηονεπηεηΐβ; ἔογ ἴΠ6 γεπιοηβίγδησε βΒροίεη δἵ Αητίοοῃ ρβ8868 ἰπβεηβί 

ἰηῖο πε τυγίζζεη αἀγραπιεηΐ τϊπουῖ ἀὴν οἰεαγ 1ἰπὲ οὗ ἀϊνίβίοη. [ἢ ἃ 

Ιαῖεγ ἀαΐε θὲ αϑβϑϑίρηεά ἴο τῆς Ερίδβίϊε, ἴῃς δΌγαρί τεγπιϊπαξίοη οἵ ἴπε 

Δλυϊοδίοσγαρῆν οἡ ἴδε ἐνε οὗ ἴῃς βεσοηά νἱβὶϊ Ὀξοογηθβ υπἰπίο Πρ 16. 

Ἴδε εαγίογ ἀδῖε ἐχρίαίηβ αἰβο τῆς τηοΐίνε ψῃϊοῆ ργομηρίεά Πίπ ἴο 

τεοογά ἢἰβ ρεγβοηδί ςοἱ ἰβίοη στῇ Ῥεΐογ, [{ ἰβ ἱποοηςσείναθίε ἐδαῖ 

δ γακεά ἃρ (Π]8 βίογυ ουἱ οὗ ἃ ἀἰϊδβίδηξ ρᾳαβὲέ. Βαῖ [ἢ τῆς ἐχαπιρίς 

δηά δυϊπογίεν οἵ Ρεΐεγ ἀπά Βαγηαραβ δά Ὀξε επιρίογεά Ὁγ ἢἰβ 
τίνα 8 ἰη Οδ δία ἴο ὑπάεγπιίηε ἢΐ8 ροβίείοη, ἰξ θδοαπια ΠεσαββαγΥ ἔογ 

Ὠἰπι ἴῃ Πίβ οὐ ἀεΐεησε ἴο σίνε ἃ ἴγῃε νεγβίοη οὗ ἴῃς ενεηΐβ πὲ 

Παά οσουγγεά δ Απείοοῆ. 
Αββυηπγίης ἐπογεΐογε τπδξς ἴῃς γεδοίίοπαγν πηονεπιεηΐ ἰῃ Οαἰδίία 

ξο!]οννεά οἰοβεῖν οὐ ἢὶβ ἀεραγίυγε, ψῆεγε ἀπά ἤδη νγδ8 ἴῃς Ἐρίϑβι]ε 

νειτεη Ὁ [Ὁ πΠΊΑΥ Ὅς ργεβαπηεά παῖ πε ἰοβὲ πὸ {{π|ὲ αἴϊεγ ἢς νγαὰβ 

ἰηογηιεά οἵ ἰξ Ὀείογε ψγιτίησ ἴο σουηΐεγασί ἰζ ; Ὀαξ {πε τἰάϊησβ οουά 

ποῖ τεδοῦ ἢἰπὶ ψίϊμοιυΐ σοηβίἀογαῦϊε ἀείαγ, ἴον ἢἰβ ἀεβειπαιοη τνὰβ 

ἀπκηονῃ ἀπ|}} ἢ Πἰπιβεῖ  ορεπεά σοπιπημηϊςδίίοηβ ἔγοπι ῬΒΠρρί. 

Ῥνροῦδοὶν ἐπογείογε ἢ οουἹά γεοεῖνε ἢ πεν ἔγοπι Οδί δία {1}} αἴξεγ 
Πἰ8 ἀργίναὶ δὲ Τῃεββαϊοηΐοα ; ἔπεγε γψὰ8 ποῖ ἤονανεγ νεγὺ ἔγεαυεηΐ 
ἱηΐεγοοιγβε τπεη Ὀεΐνεεη ἴπαΐ οἰἵγ δπᾶὰ Οαδἰδεία, δηά 8 βίαν ἴπεγε 

ψ88 ουξνεγυ Βῃογί ΌῪ ρεγβεουϊίοη. Τῆς αρβεησε οὗ 5:1148 ἀπά Τὶ πιοίῃν 

δῖ {πε ἐπι οὗ νψτγίτιησ ροϊηϊβ αἰβιίιης εν το τῆς εαγίν ἄδγβ οὗ πίβ 
πιϊηἰβίγυ δὲ Οογίπεῃ, ἴον ἴπεν σεγε ἢ ἢἰπὶ ἰπ Μιαςσεάοηία, Ὀυϊ ἀἱά 
ποῖ γε)οίῃ ἢίπι αἴξζεγιναγάβ {1} 8οπλε γε ε κβ δἴζεγ ἢ 8 αγγίναὶ ἴῃ Οογίπιῃ. 
Τμαῖ πεν σψεγε δρβεηΐ 8 πΠΊΟγΆ ν οογίαίη. Ὑδεὶγ ἤδπιεβ, ΨὨϊοἢ 

ἌΡΡρεᾶγ σοηϑβρίσυοιδὶν ἱπ (ῃς Ἐρίβε]εβ ἐο ἴῃς ΤἼεββαϊοηίδηβ τγίττεῃ 
Δδουϊ ἔπε βαπια εἰπε, γα ἤεγε αρβεηΐξ ἰῃ βρίξε οὗ Τἰπιοΐγ᾽ 5 Οδἰδαζίδῃ 

Βοπῖε, δηά ἴῃ ἰ. 9 ἴῃς πγίζεγ Ἔχργεββὶν γεΐεγβ ἴο [6 απιϊοὰ ψαγηΐηρβ 

ἀεἰϊϊνετεά Ὀν Πἰπιὶ δπὰ ᾿ἰβ οοἰεασυεβ 5:18 δπά Τἰπιοίμν, ἴο ἔογ εν 
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ἔπε Ἀρρβϑδὶ σῇ σῇ Πὰς ποῦν πΠΊΔ68 ἴῃ ἢ8 ΟὟ παπις (45 ψὰ αῦε ὕογέ- 
τσαγηεά γοι οἵ ἰαέε, 1 5Ξαν αραῖη). ΤὨϊ5 ἀδέε ἐχρίαίῃβ α'8δο ἴῃς ἀρβεησς 
οὗ δὴν σγεεκίηρσ ἔγοπι ἃ ΟΠ γίβιίαη ΟΠαγοῇ ὈΥ Ὡδπιε, ἴον δὲ {πε {{π|ὲ 
ἴδε Αροβέῖίε δά οἠἱν Ῥεζύη ἴο σαΐπεγ γουπά ἢίπὶ ἴπε πυςοίεαβ οἵ πε 
ζαΐζαγε ΟΠυγοῆ οἵ Οογίπεῃ ἴῃ τπ6 ἤουβε οὗ Ααυΐα δηά Ργίβοια. 

Ι Ἴοοπείυάς τπεγείογε ἐμαὶ τῆς Ερίβε]ῖςΣ ψα8 τγίζέεη ἔγοπι Οογίητῃ 
Ὀεΐογε ἴδε αγγίναὶ οὗ 85:18 δηά Τιπιοΐῆν, ἰθπ ψῃ ἢ οαβε ἰξ ἰ8 τῆς 

εδγίἰεβ Ἐρίβειε οἵ ϑα] πον εχίβηϊ, Ὀείησ ψγίτίεη Ὀεΐογε της Ἐρίβε!ε 8 
ἴο ἴῃς Τεββαϊοπίδηβ. Τῆς ργενίουβ ουΐγαρσε αἵ ῬΠΠρΡΡὶ ἀπά {πε 

βιθβεαυεηΐ ρεγβεσυϊτίοηβ νος ἢες εησςουπίεγεά ἰη Μίιασεάοηΐϊα παῖε 
ἴδε γεΐεγεηςεβ ἴο ρεγβεουίίοη δηά ἴο ἐπε πιαγῖβ οἵ εβυβ Ὀγαπάξά ου 

Πὶ8 Ὀοάγ ρεου αγῖν ἀρργορτγίαϊε. 

ΒΈΒυΙΣΤ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ ΑΝῸ ϑΘυβΒΕΏΕΝΤ ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΒ 
ΟΗσΒΟΗΕΒ. Τῆς Ῥδαγίβαϊς γεδοϊίοη οαπὶὲ προ βιὰ! 845 δὴ υη- 

ψνεἰσοπα βαγργίβε δἔζεγ ἴῃ ἐπίῃ βίαβεο γεσεριίοη πεν Πδά ογίσίπα!!ν 

ίνεη ἴο ἴῃε ἀοοίγίπε οὗ ἔγεες σγαςα ἰπ Οἢγίβι, δηά ἴῃς γεςσεηΐξ σοη- 

Βειηδιίοη οὗ {πεὶγ δ Ὁ ρεγβοπαὶ ἱπίεγοουγβε. Ηδε σίνεβ νεηΐ, 

δορςογάϊησίγ, ἴῃ ἔογοίδ!ς ἰαησυασε ἴο Πἰβ ἱπάϊσπαίίοη δὲ ἔπε ἀϊβίογαί 
ἰηςγαδίοη οἵ ἔα]βε [εδσἤεγβ ἱπίο ἢ ὀσση ἔοΪά. ΤῆὮεῖγ γεδάϊηαβα ἰο ᾿ἰβίεῃ 

ψ ἢ ἸοΠίησ εαγβ ἴο βίγαησε ἀοοίγίπεβ, ἀπά ἴο Ρὲ ἕαβοϊπαϊεά Ὀγ {δε 

σΠΔΓΠῚΒ οἵ γεϊ σίου β πονεῖν, ἐνεη ἐπουφσῇ ἴΠς ἀοσίγίηε 88 ἱποοπιραῖθ!ε 

ψἱτἢ τῆς βρίγιε ἀπά ἐπε Ἴγοββ οἵ ΟΠ γίβε, δηά ἴῃ βρίζε οὗἉ διέδοκβ αἰπιεά 

αἴ ἴπε ροβιτίοῃ οἵ ἐμείγ οσσὴ ννεἱ!-ργονεά Αροβεῖε, ἀϊβεέγεββεά ἢίπιὶ βογεῖν 

ἔογ ἴεν ἀγρυεά ἀπβουηάηεββ ἰη {πεῖν ἔα τη, ἀπά βῇοοι 8 οοηβάεησα 

ἴῃ ἴπε ρεγτηδηξησε οὗ {μεὶγ ἰογαιν ἴο Οῃγϑε. Βαΐ οὐυρῆξ ψε, ἔπεγε- 
ἴογε, ἴο σοποίυάε ἴμαξ πεν Ψψεῦε ρεγπιδηςεπεν εβίγαηρσεά ἔγοηι ἐΠεὶγ 

στεαῖ Αροβίϊε "Ὁ Ατε ψὰ ἴο ἱπέεγρ ἔπε ἀερέῃ δηά βέγεηρίῃ οὗ {πε 

τεδοζίοη ἔγοπι [8 βυάάδπηθββ ἡ [{ 8εεπὶβ ἴο πιὲ {παῖ ἔπε Ὀαΐδηοε οὗἉ 

ἐνίάεηςε ἴῃ τῆς Ἐρίβε!ε ἱποϊπεβ ἴῃς οἴπεγ νὰν δηά ἴεπάβ ἴο βυρρεβῖ 

{πεῖν βυϊρβιαπεία! ἰογαίν ἴῃ ϑρίϊε οὗ βοπιε ἐεπιρογαγυ εβίγαησεπιεηῖΐ. 
Εογ ἴδε αρίτδξίοη 18 ἀεοϊαγεά ἴο δὲ Ὀυΐ α ἐἐϊ6 ἰεαυεη, ἀλησετουβ ἴῃ 
Ῥγίποίρίε δηά ἔγαυσῃς ψ ἢ ροββι ΠῚ ε 8 οὗ ἐνὶ], Ὀυϊ οηἱν 7.8 Ῥερσίπηίησ 

ἴο ψογίζ ; ῶὩ0 πιεπέίοη ἰ8β πιδάες οὗ Οτγεεῖ σοηνεγῖβ μανίην δοΐυδ!ν 

δάορίεά εἰγοιπιοϊδϑίοη. αι ἐχργεββεβ8 ἢίβ οοηῆἥάεηςε {παξ πεν ψ}]} 

411 ὈῈ οὗ οπες πιὶπά σἱτ ἢίπὶ; ἢς ἄοεβ ποῖ παϑβίξαϊς ἴο τγεδΐθη τῆς 

ἰηίγυάεγβ σι ἐπε ἰαάσπιεπέ οὗἩ πε ΟΠαγοθεβ ἰἢ {πεν ρεγϑίβε (ν. 10) ; 
ἢε ἰοησβ ἱπάεεά ἴο σοπιε ἀπιοηρσβὲ ἔπεπὶ δηὰ ἀββιγε ΠἰπΊ86 1} ὉΥῪ ἃ γεβῇ 

νίϑἰ: οὗ {πεῖς βάε!ν το ΟἩγίβε ἀπά Ηἰβ Αροβέίεβ, Ὀμϊ ἢε ἴανβϑ ἄοννῃ 
δῖ8 ρεὴ σι δῃ ἀββύγαηςς ἔμαξ μεποείογίἢῃ πὸ πιδη Μ|]} ἰγουῦ]ε Πιπι. 

Απά {πε ενίάεησε οὗὨ δίβίογυ οοπῆγπιβ {Π|8 ἑανουγαῦϊε ἱπιργεββίοη ; ἰξ 
ψου]ά βεεπὶ παῖ τῆς Ερίβεϊε ἀϊά γεα!ν βυσςεεά ἰῃ γε- εβιδὈ] ἰβῃίησ με 
ξαϊτἢ οἵ τῆς Οαἰδιίαηβ. Εοὺγ ψὰ ἤεᾶγ πὸ πιοῦὲ οὗ δὴν δηχίεϊῃυ δρουΐ 
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τείν βίαῖε ; ἴῃ Αροβἕῖες νὰ8 ἰῃ Ὧ0Ὸ Πυγγὺ ἴο πιδῖε δίβ νοίςα πεαγά 
Δπιοης {δ 6η1---ἢς εξ τῆτες γεδγβ ρβ88 Ὀείογε ἢς γεν βίϊεά {Π6π1, ἀπά 

τῇδ ΟΠ οὔ δίβ νὰν ἴο Βρἤεβϑυβ. Ὗεῖ δὴ ἱποίάδηξαὶ γεέεγεηος ἴῃ 
1 Οον. χνΐ. 1 δἰζεβῖβ ἢϊ8β σοηῆάεηος ἰπ ἐπεὶγ ἀπβῆδκεοη ἰογαϊεγ. [τ 
ἈΡΡεδΓβ ἔγοηι παΐῖ ραββασε ἴπαὶ ψῆεη ἢς ἀρρεαϊθά ἴο 411 πίβ Ογεεκ 
ΟΠυγοῆαβ ἴον ἃ )οἷηξ σοηεγίθυξίοη ἔος ἴῃς ροογ Ὀγεϊζῆγεη ἰω Φεγυβαίεπι, 
τῆς Οαἰαξίαηβ ψεγε πε νεγὺ Ββγβὲ ἴο γεσεῖνε ἢίβ ἱπβέγυσξίοηβ, Ἔνθ 

Ὀεΐογε {πῸ ΟογπιπίαπβΌ [ξ ἰ8. ἃ δἰΐσῃε θυΐ βυΐϊδοίεηξ εδβείπηοην ἴο 
πε ἀπογοκεη βίγεησίῃ οὗ ἴῃς τὰ {παῖ Ῥουηά {πεπὶ ἴο ἐδεῖγ ουσῃ 
Ἀροβιίίε. 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ.. 

1. σ᾿. ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος, (οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου, 
ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν 

᾿ ΜΑΒΌΕΕΟΚ 17, εἰς. 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺ ].---νῆν. 1-5. ΑΡοβτουο ΑὉ- 
ὈΒΕΒ58, ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ὨΟΧΟΙΟΟΥ. --- 
Ὑῆς Ἐρίβιϊβ ορεπβ ἢ πὰ δυϊποτ᾿β 
πᾶπηε δπὰ τῆς ἀεβίρπαϊίοη οἵ 8 οῇςε, 
Ῥαμὶ, απ ΑῤοΞςίϊΦ. 80 ἴατ ἴξ ἔο!]οννβ δὲ 
τερυΐϊασ ργδοιίος οὗ Αροβιοϊὶς Ἐρίβιεβ ἰπ 
δἀναποίηρ δἱ ἴε ουΐϊδεῖ ἃ οἷαί πὶ ἴο δίϊεη- 
ἔνε Ὠεαγίησς. Βυΐϊ οἰτουτηδίδηοεβ ζάνε ἰπ 
1:18 ο8ε ἃ βρεοίϑὶ βἰρηίβοδποε ἴο τ ϊ8 
ορεηίηρ ; ἔογ ἰπ ἴδε Οαἰδιίδη Ομυσομεβ 
τῖναὶ βειεαίοτε δαά 5εγίουβυ ομδ!]εηρεά 
τᾶς δυϊποτ᾽ β τί δι ἴο τἢϊ18 τ οὗὁ Αροβίῖε, 
80 (πδὶ τπεὶ Ὀάτε πγεηπιίοη οὗ δ8 οβῖος 
ἱμπνοϊνεά 4 ἀϊβείπος ρῥγοῖεβι ἀραϊπβὲ ἴδε 
βἰδηάειβ ὑπο πδὰ Ῥεεη οἰγουϊαϊοδὰ ἴῃ 
τερατὰ το Πίβ οῆῖςε δπὰ δῖβ ρεβοῦ. ες 
Ῥτ' ὃ δοοοτάϊηρίγ, ἴο δῃ δπιρῃδις 
νἱηἀϊοδιίοη οὗὨ δίβ ἀϊνιπε σοπλη ββίοη, πο 
γονε "πέρ, πσίἐμεν ἐλγομρᾷ πιαπ Ἧς 
ταῖθεβ πεῖ ἃ τνοΐοϊὰ ἰββιε, ενϊθητν 
Τοττεβροηάϊηρ ἴο ὕνο βρεοίῆς ροίϊηϊβ ἰπ 
δὲδ φιλὶ! βοδιίοηβ ἔοσ ἴδε οβῆοε, ννδίοἢ 8 
δἀνετεασίεβ δὰ οἡ ἐπεὶγ δἰάς βεϊεςιεὰ ἔοσγ 
αἴίδροις. Τα ἱγαπϑίτίοη ἔοπὶ τδ6 ρἱυγαὶ 
πῃ ἴδε ἢτβι οἴδυβε, ἴἰο ἴπε βίηρυϊας 'η τπε 
βεςοπά, ἰβ 5! πἰδοδληῖ, απὰ Πεῖρ8 ἴο ἔυγη ἢ 
ἃ κεν ἴο ἴπὲ ἴνο ραγίίουϊαγ ροϊπιβ ἰπ 8ἰβ 
ςᾶγεεσ οὐ νυ ἢ 8 ἐπεπηεβ δὰ [Αβιεπεά. 
ΗἰΪδβ τηϊββίοη ἴο ἴπε Θεηῖ]εβ μδὰ ἀρραγ- 
ἐητγ θεεπ ἀϊεραταροὰ οη ἴδε ρἷεδ (δδι ἰς 
Βαὰ επιαπαϊεὰ ὕγονι μιέη, ὃ.9., τοτὴ ἴῃς 
ΟΒυτοῦ οὗ Απιοοῦ οπἷγ. Αραΐπ, ἴδε 
δ] ἀϊγ οὗἁ Πἰ5 σοσηση ββίοῃ τνᾶβ ἱτηρυρτεά 
οη [86 στουπὰ ἐπδὶ πε πδά οτγι ρίπαι!ν γεὰ- 
οεἰνεά τῆς ϑρίγι ἑλγοωρὰ ἃ νιαη, ἱ.4.. 
«σοῦ [ΠῈ ἀϑθπου οὗ Απαπίδβ, νο δὰ 

θεδη ἀερυϊεά το ἴδγ ἰ8 δβαπάβ ὕροη δἰπη 
δὲ ᾿απιᾶβοιβ. ΒΥ ἴπεβε ᾿ἰπβίπυδῆοῃβ δπ 
ἰηνίἀϊουβ σοπιραγίβοῃ ννᾶβ ἰπβιϊταϊθά Ὀὲ- 
ἔνεεη δι] δηὰ (ἢε ογίρίπδαὶ Αροβεῖεβ 
Ψ8ο μαὰ θδδη βεπὶ ἔοσῖ δ Ὀγν ΟἸγίϑε Ηἰπὶ- 
δε], ἀπά μαὰ τεοεϊνεὰ τε ϑρίγίς ὉγΥ ἃ 
πιϊσαουΐουβ ουϊρουτίηρ ἔτοπὶ Ἡξανεῃ ὁπ 
τῆς ἄδν οἵ Ρεπίεοςοβι. [{ ννὰβ οὈνίουβὶ 
ἱπῃροββϑιῦϊε ἴο οοπέυϊε. ἴΠεδε Ἀβρεγβίοῃβ 
ὉΥῪ 8]]εσὶπρ ΔΩ βρεοίῆς δοὶ οὗ ἴδε γίβεπ 
Ιμοτά. Αοοοτγάϊπρ!ν Ρδὺϊ οοπίεπιβ Βίτη- 
8617 ἔογ ἴῃς πιοπιεπὶ ἢ Ὧπ ἱπάϊρπαπι 
τερυάίδιίίοη οὗ [πὲ ΤΑ απγηΐεβ, τεβεγνὶπρ 
8158. 11} νἱηδιοδίίοη ἔογ ἴῃς Βἰβίοσιοβϑὶ) τε- 
νίενν οὗ δί8β οοπνετγβίοη δηὰ ΟἸἰγίβείδη 1ἰῈ 
(ἰ. το-ἰἴ, 14). ὙΒε τοίκαπϑ ὉνῪ ψδίοΒ τς 
τίβεη 1,οτὰ Ὠδὰ αδἰἰεβίεά Ηἰβ ργεβεῆςς δηὰ 
Ηἰβ ςοπιηηγϊβδίοη ἴο Ηἰ8 βεγνᾶὰπὶ Ρδὺϊ δὰ 
Ὀεδ νεσῪ τεᾶὶ δπὰ Ἴεγίδίπ ἴο [δες ἐγε οὗ 
αι; Ὀυῖ ἴμεν Παά, οπὶ ἴῃε παῖυγε οὗ 
ἴῃε ςῶβε, ὕεεη 1ε88 ἱδηρίδὶε δὴ [δα 
ενϊάεπος οὗ Ηἰβ ᾿ἰνίης νοῖςς ἂπὰ ῥγε- 
δέηοα δυτίηρν Ηἰβ ἐδγίῃ]!ν βοϊουγη; [86 Ὺ 
μδά Ὀεδη ρτδηιεὰ δὶ βυοςεββίνε βίδρεβ οὗ 
τῆς ΑΡροβιϊε᾽ 811ξε, ἀπά ῃδὰ οἔεῃ ἴδε ἴδε 
8ῆδρε οὗ νἰβίοῃβ, ρεῦβοῃδὶ γενεϊδεοῃβ, ἀπὰ 
ΒΡΙ ΓΑΙ σοτηπηυπίοη. Αἱ ἢἰ8 οοηνετγβίοη 
ες μαδὰ ὕδεὴ ἀδοίϊδατεά ἃ Ἵῇοβεη νεβϑεὶ 
ἔοτ ἔυζυγα πιϊπἰ βέγυ ; ἰἄσγες γεᾶσγβ ἰδῖοσ ἴδε 
Ἰμοτᾷ μαά τερὶϊεᾶ ἰο δὶβ ργᾶγες ἴῃ ἴδε 
τετηρὶς, δἰ άϊπρ Πίπὶ ἀεραγὶ ἔγοπη ]εσὺ- 
βαΐεπι, γον (Ηε βαϊἀ) 1 τοἱ] σομὰ ἐΐλες αν 
ἀσπὸς μπίο ἐλ Οεμεϊϊες; αδετωατᾶβ, δἱ 
Απεοςξ, ἴπε ϑρίτιε μαὰ ρίνεη οοπιπιαηά, 
ϑεῤαγαίε πιέ Βαγπαδας απὰ ϑδαμὶ ζ7ογ ἐδ 
τοογὰ τολεγεμπίο 1 λαῦὺε εαἰϊεὰ ἐφ; 
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ἐκ νεκρῶν,) 2. καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Γαλατίας - 3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς, καὶ Κυρίου 

ἡμῶν 1 Ἰησοῦ Χριστοῦ, 4. τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ 2 τῶν ἁμαρτιῶν 

τημων ΒΟΕΕΟΚΙ,; ρ᾽δοεὰ δἴίογ πατρος ΑΡ 17. 

2 περι ΦΑΘΕΕΟΚΕΡ ; νπερ Β :7, 67. 

τπετεῦροη αοά δπαὰ νίβί]ν βεαϊεὰ ἢ 8 
ΔΡΡροϊπίπηεηις ὈῪ ἴπε αϑυπάδπε δ᾽εβϑίηρ 
δεβίοννεά Ὡροπ δίβ ἰδθουγβ, 48 πε Οδἷα- 
τἴδῃβ {πεπιβεῖνεβ οουἹὰ δι ρΙν ἰεβεῖέν.--- 
ιὰ ... πατρὸς. ΤΠε ρῥγενίουβ Ἷοση- 

διπδιίοη οὗ ἀπό δηὰ διά ἰπ ἴδε περαῖϊνε 
οἴδυβεδ ἰπνῖτεβ ἃ οοττεβροπάϊπρ' ςοπιρίπα- 
τίου μεῖα ἴῃ ἴῃς δπιμαβῖβ, ἀλλὰ διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς, 
ἀεοϊαγίηρ, οὐ ἴπε οπς μαηὰ, ἴῃς ἰηβίγυ- 
τιθηςδ! ν οὗὁἨ {πε ὅ8οη ἴῃ {πε ἀρροϊπίπηεηι 
οἵ Ηἰβ Αροβίῖε, ἀπά, οπ ἴδε οἵδεσ, ἱγδςίησ 
θαοῖ τπε δυϊβογιν ν τ ν πο ἢ με ννδβ ἰη- 
νεβῖεά ἴο αοἁ ἴῃς Ἐδιμεγ᾽ 45 15 οτρίπδὶ 
βοῦγοα. Βυῖ Ρδυ] ρτγεΐειβ πεζε, ἰπβίεδά 
οὗ ςοπίετηρ διίπρ 18 Δροβιεβῃὶρ ἴο ἴδε 
ΟΘμΈ]εβ Ὀγ ἰΐβεῖῖ 28 ἃ βίπρὶε δςοῖ οὗ δες 
Ὀϊνίης Ηοδὰ οὗ τς ΟΠυτοῦ, ἴο σοππεοῖ 
ἴ ἢ (πε ἰάγρες ἀεβίρη οὗἩ δυϊάϊπρ ἃρ 
τῆς ΟΒυτγοῦ οἵ Οἢσίβι, ἴοσ ν ῃϊςἢ τῆς υπίτεὰ 
δοϊίοη οὗ ἴπε Ἑδίμει δηὰ {πε ϑοὴ νγ88 
ἰπάϊβρεηβαῦϊε. Τῇε Ἑδίδεσ βεὶ [μδὲ ἀε- 
βίη ἴῃ πιοίοη ὉΥ ταϊβίπρ Ηἰπὶ τοτὴ πε 
ἀεδὰ, απὰ ἰβ ἤεσε δοοογάϊηρ!ν δεββοοίαϊεά 
ν ἢ 1μῈ ϑοῦ 45 ἀϊγεοι Υ οο-ορεγαιίπρ ἱπ 
ἴδε ρονεγησηεπὶ οὗ ἴπε Οδυτοῦ. [πη τδς 
βυδβεαυεηί σγενίενν οὐ μῖβ ονντὶ Ρδγβοπδὶ 
1, Ῥαυΐ ἱπ {κε πηδπποσ ρεζοεῖνεβ {πε 
ἱπηγηεάϊαϊῖς παπᾶ οὔ ἀαοὰ ἰπ ἢἰβ ρτε- 
ΟΠ τίβείδῃη [1ξπ, βεϊιξίπρ δίπὶ ἀρασῖ το πὶ 
δῖ8 πιοίμεσ᾽β ψοπὶῦ, ἀπά ἱγαϊπίηρ ἢἰπὶ 
υὑπάεγ ἴτε ἴανν ἔοσ ἣϊβ διΐυσε νοῦ κ 48 
δῃ Αροβεῖε, δείοσε ἢε ννὰβ ὑγουρῆι ἴὸ 
ΟΒεῖβε δἱ 81]. 

Μετ. 2. οἱ σὺν ἐμοὶ. Νὸο πᾶπιε ἴ8 
τηεπιϊοηεά : πείϊμες ΤΙπιοῖπΥ ποὺ 5:1145, 
ΠΟΙ ΠΥ οἴδες σοπηραπίοη οἵ Ῥδὺ] Κποννῃ 
ἴο ἴδε αϊδιίαπβ οδῃ ἢανε θεεπ νυ Πὶπὶ 
Ψ Ώεη Πα ψτοῖθ, ποὸσ ἴβ ἴπε πδπὶς πιδη- 
τἰοπεὰ οἵ δὴν Οπγίβεῖιδη οοπρτεραδίίοη ; 
ῬτΟΌΘΟΙΥ Πα νν88 τεβίἀϊπρ' ἱπ βοπὶῈ ατεθκ 
οἷν ἱπ ν Βοἢ πὸ Οδυτοῦ δαὰ γεῖ Ὀεεπη 
ἰοττηθᾶ. Τῆε ρῆγαβε οἱ σὺν ἐμοὶ 5εεπ)5, 
ἔτοπῃ ἰἴ8 υ;86 ἰῃ ῬἢΪ. ἱν. 21, ἴο ἀδβογῖθε 
Δ 58Π|4}} στοὺρ οὗ ὑγεϊγεη ἱπηγηεάϊδιοὶν 
Βιιγσσουηάίηρ ἴδε Ἀροβεῖε ; ἔοσγ ἴῃς βαϊυϊδ- 
ὕοη ἴτοπι ἵμεπιὶ 18 ἴπογε [ο]]οννεὰ ὃν ἃ 

δτᾶῖς βδίυϊδϊίοη ἴτοπὶ ἴῃς ΕοπΊδῃ 
Οδυσοῖ ἰπ βεπεταὶ. ΤΕ ροβίτίοη οὗ ἴδε 
Αροβεὶς ἀυτίηρ πὶβ ἤγβε ἔενν ψεεκβ δἱ 
Οοτίητῃ, θείοις 51115 δπὰ Τίμηοιἣυ τε- 
)οἰπεά ἢἷπι, σοτγεβροπὰβ οἰοβεῖν ἴὸ ἴδε 
οἰγουπιδίδηοεβ ἱπάϊςαϊεὰ ὈγῪ {π|8 ρῆγαβε 
(βεε [πιγοὰ., ὑρ. 146-147).---ἐκκλησίαις. 

ΤΠετε ψνεῖε ἔουσ Οπυγοῆαβ ἴῃ ϑουΐποση 
Εδϊδῖία, θὰϊ {πεν οσηγεὰ ἃ βίηρὶε στοῦρ, 
Ῥείηρ 411 θουπὰ ἰορεῖμες ὈῪ ἴδε ρτεαᾶῖ 
με Ἰβδτον δίρῆνναν ἴδαῖ ταῦ τπγουρῇ ἴπεπὶ, 
δηὰ γανε ΤᾺ."  ἔοσ οοηδβίδηϊ ἱπίεγοουγβα. 
ΑΙ! νου]ά, τπογεΐοσε, τεβροηὰ βρεεα!ν ἴὸ 
ΔΩ τεϊϊ ίουβ ἱπιρι]8ε, Πκὸ τὰς ννᾶνε οὗ 
Ῥμαγίβαις γεδοιϊΐίομ τίς ἴπε Αροβῖς ἱς 
ςοηιδακίηρ ἱπ [818 Ἐριδι16. 

γες. 3. Τῆε δροβίοϊϊς δ᾽ ββίηρ [8 μεστὰ 
88 εἰβεννῆετε βυπιπισὰ ὑὉρ ἴῃ ἴδε σοπι- 
Ῥγεπεηβῖνε ννοσᾶβ ργαρέ απὰ ῥέεαεε. ΤΉδδα 
ἱποῖυάε τῆς Πξερ᾽νίηρ, ρόννεσ οὗ ἐπε βρίγιε 
85 ΨνῈ}] 25 ἴπε δββύγδηςς οἵ σοὐ᾽ 5 ἐοσρίνίης 
ἴονε ἴῃ Ομ γίβι ἀηὰ ρεᾶςε ν ἢ Δη δοουβὶπρ 
ςοπδβοίεηςε. Τ15 νεσδα ΔΒΉΓΠῚΒ οπσα ΠΊΟΓΕ 
ἀδε οςο-ορετγαιϊίοη οὗ ἴδε Εδῖπεοι ἢ τδς 
ϑοη ἴῃ ἀενιδίῃρ ἀπά οδεγγυίηρ ουἱδ {πε 
Βοβεπὶς οὗ πηδη᾽5 τεἀδεσηριίοῃ. 

Μες. 4. περὶ τ. ἁμαρτιῶν. ΤΠ δίῃ 
οἤετίηρβ οὗ {πε [δ᾿νν ννεῖε ἀεβιρηδιεὰ 
περὶ ἁμαρτίας (,Γ. ΗεΡ. χ. 6, 8), νυῖ 
περί ἀηὰ ὑπέρ ψετε εαυδ!]Ὺ ἀρρὶ!ςβ}]ε 
ΜΙ τεΐεσεπος ἴὸ Οἢγιδι δ οβεγίηρ οἵ 
ΗἰΪπιβεῖ ἔοσ οὖσ δ'πη8; (ῃς ἔογπιεσ ἢχίηρ 
αἰϊεπέοη οἡ πε εβεοὶ οἵ Ηἰΐβ βδογίῆος 
ἴῃ ἀοίῃρ αὐνᾶὺ δἰπ, ἴδε ἰδίίεσ ου ἴῃς 
ταοῖῖνς ἡ ϊο ἢ Ψ πιριξά Ηΐπι, συὲΣ., ἶονε 
ἴον βίπμειβυ Τῆς ἔνο ρῥγεροβίτίοπβ δὰ 
ςοπιδίπεά ἰπ τ Ῥεῖ. [{|. 18... [τ ἰΒ οἴεπ 
ἀϊῆςσυϊε το ἀεςϊάε ψνπῖοἢ 8 τε σεπυΐπα 
τεδάϊηρ ονΐης ἴο ἴπε νατίατίοη οὗ Μ55.: 
δυϊ πεῖε πεν δὲ ρτεδῖν ἱπ ἕδνουγ οἵ 
περί, ΜΜὨϊΟΠ ἰ8. 480 τῆοσε ἀρργορτίαϊε ἴο 
18ὲ οοπίεχι : ἔοσ πῃ τἢϊ8 οἴδυβε ἃ ᾿οπὶ- 
Ῥαγίβοῃ ἰβ ἱπίεπδεδ Ὀεΐνεεη ἰἢς 5ἰη- 
οἤετίηρβ οὐ ΟἾγίβε ἀπά ἴδε ἰγρίοδὶ βἰη- 
οἤετίηρβ οὗ τε [ὰνν; ψἢ]ε ἴῃς πεχὶ 
Εχργεββεβ ἴῃς τηοῖϊνε οὗ πε ϑανίουγ ὈΥ 
τδε αἀὐάϊείοη ὅπως ἐξέληται .. .--- αἰῶνος. 
ἴῃ εαυὶν ατεεκ {Πῖ8 τννογά ἀεποιεά (δε 
δρροϊηιεὰ [ξετπιε οὗ τη, πὰ 80 ᾿οπι- 
διπεᾶ {πε (πβουρῆι οἔδη ὀνετγγυ]πρ ἀεβιίηυ 
ἢ τῆε σουγβε οὗ πυπιδη 116. Ετοτὶ τμα 
ςοποεριίοη οὔ πάϊνι μα] Π{{πηινᾶ5 ἀενεϊορεά 
τδαὶ οὗ οοτροτγαῖς 11ἴπ, ψ πεῖδεν οἵὨ {8 πλ}}168, 
πδίίομβ οἵ βοοίεϊίεβ, δαπὰ τῇς ἰάεα οὗ 
ἀϊνίπε δρροϊπίπιεηϊ ννὰ8 πιοῦε αἰ βιϊ ποῖ 
[λϑιεηεὰ οῃ ἴδε ννογά ἴῃ ϑογίριαγε, 8ὸ μαι 
ΕΝΕΓΥ βυσςεδβδῖνα ἀϊβρεπβδίίοη οὗ αοά ννᾶς 
ἀεδίρπδίεᾷ 48 Ὧἅπ αἰών. [Ιη [πὶ ρίδοε 
αἰῶνος ἀεηοίεδ (ες ννοτϊὰ ννϊο ἢ 1688 
ἰουπὰ εχἰβείηρ δἱ ἴῃς {ἰπιεὲ οὗ Ηἰ8 σοτηίηρ, 
ουῖ οὗ ψ πιο Ηε οδοβε Ηἰς ἀϊδβοὶρ εβ. 
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ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ, 5. 
κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
6. Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος 

1 αιωνος τ. ἐν. ΑΒ 17, 39; τ΄ ἐν. αι. δου ΠΕΕΟΘΗΚΙΕΡ. 

Ἡγονἀ ἴβ ἴδε πεάγεβὶ πε βῃ εαυϊνα!επὶ 
ἴο αἰών ἱπ τΠ18 8επβε, ἰἔ οἷν ἰξ θὲ ὑπάετ- 
βίοοά ἴο πιεδᾶῃ ἃ ρδγίίοιιϊλγ ρῆδαβε οὗ 
Βυτήδλη βοοίεῖυ, 88 ἰπ ἴπε ρῆγαβεβ γε ἐρίοις 
τοογίἀ, Ξεϊεηἐέβε τοογἰά, εἴς., ἀπιὰ ποῖ πε 
πηδίεγ ἃ] ὑπίνεγβα.---ἐνεστῶτος : ἐχίπέϊηρ. 
Τῆΐβ ραγεῖςιρ]ε 18 ἐννῖοςε εἰβεννμεγε δρρ]ϊεὰ 
ἴο {ππρβ εχ ϑεῖηρ ὉῪ ννᾶν οἵ οοπίγαβι ἴὸ 
τοῖπρβ ἔπαγε (μέλλοντα), ἰῃ Εοτη. νι]. 38 
δηὰ σ Ὁος. ἰϊϊ. 22. Α 5ἰπλαγ σοηίσαβι ἰ8 
Βεσε βυρρεδίεά δείνψεεη ὃ ἐνεστώς ἀπὰ 
ὁ μέλλων αἰών, ώ.4., Ρεΐνεεη τπε ποτὶά 
Ποῦ ΟἸγῖβι ἐουηὰ εχίβεῖπ σ᾽ ου δασίῃ δπά 
τὴς Μεββίδηϊς νογϊ ἃ ψῆοβε Ἴοπιΐηρ 
Ἡεῦγενν ρσορπεῖβ μδὰ ἐογεῖοϊά.-- -πονη- 
ροῦ. Τηΐβ βϑιννεερίηρ ςοπάετηπαιίοη οὗ 
πε εχίβιπρ ννοσ ἃ οοτγεβροηὰβ ἴὸ ἴῃς 
Ιδῆσυαρε οἱ ἴπε Βαριῖδὶ δπὰ ἴὸ ἢ σίβι᾽ 8 
οντῃ ἀεπυποίδιίοπβ οὗ {πὸ ενὶ] ρεπεσαίίομ 
το ψῃϊοἢ Ηες Ταπιε. [ἢ βρίϊε οἵ 1] τῃδλι 
τενεϊαιίοη δπὰ Ἴσοπβοίεποε πδὰ ἄοπε ἴο 
Ἰεανδη ἰῖ, Ης ἰουπὰ (ες αι ἢ 1} ἔενν ἴῃ 
πυπρεσγ, δηὰ ον]! ρὑγεάοτηίπαπὶ ἴῃ (Ὡς 
τηλ588.---ξέληται. Ηετα, 28 ἰπ ΑοἰΒ χχνὶ. 
17, 1818. νετῦ οουρὶεὰ νὴ ἢ ἐκ οἂπ ΟὨΪγ 
ἀεποῖς ελοίος ομέ οὗ ἴε ψοτγὶ ἃ, ποῖ 
ἀεϊυεγαπες ὕγονι ἰῖ, ΜΠῖο ἢ ψου]Ἱὰ τεχαῖτα 
ἰῆε δἀάϊιίοη οὗ ἐκ χειρός, 48 ἰπ Αςἴδ 
χίϊ, τσ, οσ δοῦῖε εαυϊναϊεπί. ΤὨα οἰδυδβε 
ἀεβοσίδεβ ἴῃς ργοςςβ88 οὗ βεϊεοιίοη ϑερθη 
ὈΥ ΟΠ τῖβε οπ εαγί, δπὰ 8ι1}} ςοπεϊπυεὰ 

ἴδε τίβεη Οπγίβὶ δ8 Ης ς 4115 τεβϑῇ 
ἀϊβοῖρ᾽εβ ἱπίο Ηΐ8 σμυγοῦ σοπείηυδ!γ. 

γες. 5. ᾧ ἡ δόξα, :ε. ἐστιν. Ουγ 
νεσβίοῃβ ΒΌρΡΡΙΥ ἔστω ἀπὰ τυγη {δε οἶαιιδε 
δοοογάϊπρο!ν ἱπῖο δπ ἰηνοοσδίίοη οὗἉ ργαδίβε. 
Βυς τῃε ἰπβεσίίοη οὗ τῆς γιίοῖς ροὶϊπίβ 
τδῖῃεσ ἴο δὴ δητγγηδίίοῃ, τυλοςό ἐς ἐΐε 
είονγ. Ὑῆὲ νοῦ ᾿ἰβ υβυδ!ν οπιιοὰ ἰπ 
πε ἀοχοίοψζυ, δυῖ ἐστιν ἰδ δἀάδεά ἰῃ 
χα Ρεῖ. ἰν. τι. Τὰε ρίονγ οοπεῖβιβ ἰπ δα 
τοδηιδβιδιίοη οὐ τῆς Ἐδίπεσ᾽ 8 σμασγδοῖοῦ 
τπτουρδουῦϊ 411 τε ἀρεβ πὶ {πε ςοπιϊπιδὶ 
τεδεπιριίοη οἵ τηδηκίπὰ δοοοζάϊηρ ἴο Ηἰδβ 
1. Ηεσεῦν ἰ8 τενεαϊεὰ Ηἰβ υπίοη οὗ 
Ρεζίεοι νἰϑάοπι, μοὶ ίπεββ, πὰ ἴονε.---εἰς 
τ΄ αἰῶνας τ. αἰώνων. αἱών ἀεποίεβ ἰπ 
Βοηρίαγε ἃ ἀϊνίπεϊν δρροϊηιεὰ ρετγοά 
(ϑεε ποῖα οἡ νεσ. 4. Τα ἰδγρεῖ οὗ 
ἴδεβε ἀϊνίπε ἀϊβρεηβδίίοπβ οοτηργεπεηὰ 
νΠἰπ ἴποπὰ οΟἴμεὶ βῃογῖοσ ρογοάβ, δπὰ 
τε τδεγείοσε ἀεβίρτιαϊςὰ αἰῶνες αἰώνων. 
ΤΏς ρῆγαβε ἴῃ ἴπε ἰεχὶ δβοῦῖθεβ [6 βίου 

το αοὰ ἴον πε ψῃοΐε ἴεσγηὶ οὔ ἴμ65ε ἀΐβρεπ- 
βδιίίοῃδ, ξ.6., ἔοτ 411 τῆς ἀρεβ οἵ πυπιδη ἰἰέε, 
βίπος ἴπεδε τορεῖμεσ πιᾶκε ὑρ {Π6 βυπὶ οὗ 
ταδη᾽ 8 δχίβίεηςες. Τῆε Δ1]]} ἔοσπι ἰβ υβεὰ ὉῪ 
τε Αροβιῖε πῃ ῬΏ1]. ἵν. 20, 2 Τίπι. ἱν. τᾶ, 
Ὀυῖ ΠΕ υ868 εἰβεννπεῖε {πε Βῃοσίεσ ἔοσπι εἰς 
τ. αἰῶνας. ἦν. ΤΗΐβΒ ἄνπερ ογοννῃ 
δε ργενίουβ ἀεξοϊαγαιίοη οὗ ἴδε ρίογυ οὗ 
αοά ὃγ 4η ἰηνίἰαἰίοπ ἴο τπε Οδυγοῦα5 
ἴο Ἰοΐπ ἱπ ἴπε δβογριίοη οὗ ργαῖβε. 

γν. 69. ΤῊΕΞ ΑΡΟΒΥΕ ἘΧΡΚΕΒΒΕΒ 
ΒΌΆΡΕΙΒΕ ΑΤ ΤΗΕ ΒΌΘΡΕΝ ὈΕΡΕΟΤΙΟΝ ΟΡ 
ΗΙ5 ΟΟΝΨΕΚΤΒ ΕΚΟΜ ΤῊΝ ΟΝΡῪ ΤΕΌΕ 
αοβρει,, ΑΝὉ ΡῬΕονοῦνοεβ ΑΝΑΤΗΕΜΑΒ 
ΟΝ ΑἵἹ, ΡΕΚΝΕΚΤΕΗΒ ΟΡ ΤΗΕ ΤαῦτΗ.-- 
Ῥαὺυϊ ἰ5 ενίἀεπεῖν βιαγιεὰ δὲ {πε τἰάϊηρβ 
οὗ 4 βιάάδεη τενοϊυϊτίοη ἱπ Οαἰδιίδη ἔξεϊ- 
πε. Ηἰβ ἱπίεηβε ἱηάϊρηδείοη ἰβ ενἰποςεά 
ὈῪ ἴδε νεδεπιεπος οὗ ἢἰβ ἰάηρυᾶρε ἂπὰ 
τῆε κβοϊεπηηιν οὗ ἢὶβ δπδίδεμηα. Τδεγε 
ςουϊὰ Ὀς μὲ οἠς ἴσῃε αοθβρεῖ; τῃ18 πεν 
ἄἀοςοιτίπε 85 πο αοϑβρεὶ δ᾽ 811, Ὀυϊ οηἱν ἃ 
Βεγειῖςδ! ρεγνεγβίοη οὔ ἴδε τἰγυτἢ ὈῪ ἔοσεῖρτι 
ἁρὶιϊδλίοτβ. ὙΠΕΥ Μέσα ῬγοῦΔὈΪΥ 6π|18- 
βαγίεβ οἵ ἃ Ῥῃδγίβαὶς ραζίυ ἰπ ἴῃς Οἤυγοξ, 
ννὨϊ ἢ δάνοςαιεά ςοἰτουπιοϊβίοπ δπὰ ἱεραὶ 
οὔὈϑεγνᾶποεβ ἔοσ 81] οογνεσγίβ δἰΐκε. 

ψες. 6. μετατίθεσθε: γε αγέ γεπουΐμρ' 
(μοὶ γοιουσά 85 ἴθ ΑΝ). Τε δρίιλῖοσβ 
μαὰ ποῖ γεῖ δοπίενεὰ δὴν ἀεοίδινε β80ς- 
ςε88, [που ρὴ {πε αδἰδιίδῃβ ννεγε ἀϊβροβεὰ 
ἴο Ἰεπὰ ἰοο ταν δῇ δἂσ ἴο {πεὶγ βυσζεβ- 
τἴοπβ. [τ ψὰ8 ποῖ 80 πηυοῃ τμεὶς δοῖυδὶ 
τοβτεβ8, 88 ἴπε ενίάεπος αβογάδά οἵ ἴῃς 

1Π5.Δ4 01 } οὗ τὰς Οαἰδιίδη ἕαιτῆ, ἰπαὶ εχ- 
οἰξεά πιίβρίνίηρβ ἴῃ ἴδε τηϊπά οἵ Ραδὺυ! 
(υ,. ἱν. τι, 20); δε τεραγάεά ἴῃς τῆονε- 
τηεπὶ 45 ποεῖν ἃ {ἐς ἰφαυεη, πὰ πδὰ 
ποῖ ἰοβὲ μιὶβ ςοπῆάδεπος ἱπ ἐπε ρεζβοπδὶ 
Ἰογδῖεν οὗἉ μἰβ οοηνεσῖβ δπά ἔπε ρεπαγαὶ 
βουηάπεδββ οὗ {πεῖς [δἰτῇ (ν. 9, το, νὶ. 17. 
ϑεε [πιτοά., ἢ. 147).---τοῦ καλέσαντος, :ς. 
Θεοῦ. Τῆε ἀοβρεὶ ο41] ργοοεςάεά ἔτοτι 
αοά, “κα ἴῆοϑε ἴο Αὐγαμβαπι δπὰ {πε 
δποίεπὶ βεγνδπῖβ δηὰ ρεορῖε οὗ αοὰ; {πε 
Ἐρίβεῖεβ οὐ Ρδυϊ ἱπναζίδοίν διιγίδαϊς ἰς τὸ 
Ηἰπι (οἷ, ἰ. 15), ποῖ ἴο Ηἰβ Βυπηδη ἰπϑίσυ- 
ταεπῖβ.---ν τι. ΤῊΪδ 8 ενϊἀδηιν ποῖ 
Ξε εἰς τὴν χάριν (ἑκίο ἑλε ργαεε οὗ Ολγίξέ, 
Α.Ν.), θυῖ τεοογάβ ἴῃς βρίγι: οἵ Ὠϊνίης 
Ιονε ΨΠΙΟΉ ρῥτγοτηρίεὰ πε ο8411. ἀοά, οὗ 
Ηἰβ στδος ἰπ ΟἾγίβι, βεηὶ ἔοτῖἢ τῃς Οοδβρεὶ 
το τῇς Οαἰαιϊίαπβ ὉῪ πε ἢαπάβ οὗ Ρδυ! 
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ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον - 7. ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, 

εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς, καὶ θέλοντες μεταστρέψαι 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ 
οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα 
" 
ἐστω. 9. ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι, πάλιν λέγω, Εἴ τις ὑμᾶς 

εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 

δηὰ Βαγηδθβδϑ.--ὅτερον.υ. ΤὨϊβ ρδββαρε 
Ὀσίηρβ οὔ ἔοσοῖὶγ τῆς ἀϊβετεπι πιεδηΐηνσ 
οἵ ἕτερος ἀπὰ ἄλλος. ἕτερος ἰδ ὈετηΔ τ] 
ἐκε μον οἔτνο, ἄλλος αποέδεν οὗ Βενετῖ. 
Ηεποε ἕτερος ἤχεβ διἰϊεπιίοη οη ἴνο οὗ- 
76ςοῖς δχοϊυβίνεϊυ (ο΄. ποῖε ου τὸν ἕτερον 
ἴῃ νὶ. 4); πεσε ἴἴ πγᾶσκβ ἴῃς Ἔδβϑεηιίδὶ ἀϊ- 
ἔετεπος θεΐννεεη ἴῃς ἴσυς δπὰ ἴῃς βρυτγίουβ 
αοβρεὶ, ἀϊβείπρυ βίην ἴῃς Ἰατίεῦ 48 αυΐτα 
α αἀϊδενεηέ ΟοΞῤεὶ. 

νει. 7. ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο. Τῆε ἰγᾶπ8- 
Ἰατίοπ οἵ ἐμΐβ οἴδυβε ἰπ ΑΝ. δπὰ ἘΝ. 
(ὡλέελ ἰς ποὲ ἀποίδεγ) ὯΔ8 σδυβεὰ ρτεδὶ 
ἐπι θασγαβδπηεπί Ὀγ [18 ἀρραγεηῖ Ἰδεπιῆοα- 
τίοη οὗ ἴδε βρυσίουβ Οο8ρεῖ ννἱτὮ τῆς ἔγια. 
[ρδείοοι Βίεαάς ἱπρεπιουβῖν ἴμδὲὶ ἄλλο 
ΠΊΑΥ πλεδῃ ἃἀποίπες δεβίἀεβ ἴπε ἴτε 608- 
Ῥεὶ, ἀπά 80 ἱπίεγργεῖβ ἴδε οἴδυβε ἴὸ πιεᾶπ 
τπδὲ [ἴ [58 πο ἀοβρεὶ δὲ 411; Ὀυϊ (18. ν"}}} 
δαγάϊγ Ὀε δοςεριίεὰ ὃν πηοβί οἵδεσ βοβοίδγβ. 
τε Ασμεγίοδη γενίϑειβ βυρρεδὲ {πε σεη- 
ἀετίηρ τοκέες ἐς ποίκίηρ εἶδε ἰδλαπ. Βαϊ 
1ῃ686 ἀϊ θη συ εἶεβ αγίβε ἔγοη πιακίηρ ὅ τμε 
Β0)εος οὗἩ τε βεπίεηςε: βυτγεῖν 1 18 ἴῃ 
ἴλεοϊ ἃ ςοπηςφοιίηρ δἄνετ (ἐομολέηρ τοπέσκ, 
ἂς (0 τοκέοκ, τυπεγεαϑ), 88 ἴὶ 18 ἀραὶ ἴῃ ἰΐ. 
10, δηὰ ῥγοῦδθ !Υ ἰῃ 1ϊ. 2ο. 1 τδε οεἴαυδε 
6 τεπάεσεά, τολέγοας ἐλκέγε ἐς "ὸ οἱλενγ 
Οοϑεῤεὶ (ἱ.ε., τὰδη τπε τγὰ6), ἴῃς βεηβε θὲε- 
ΤΟπηδβ Ῥεγΐεο ιν οἷεαγ, ἀπά ἰξ ἔοσσῃβ δῃ 
Δρρσορζγιδῖα ἱπισοδυςιίοη ἴο ἴδε βυςοεεὰ- 
ἱπῃῷ ἀῃδιμεπ)δβ ὃν [18 επηρῃδιὶς τθϑιϊ ΠΊΟΩΥ 
ἴο ἴδε οπηε ἴγῃε αοβρε!.---εἰ μή. .. Τηΐβ 
οἴδυδε αυ2118ε8 τἢς ἐογπηοσ “"ἴμεγε ἰβ πὸ 
οἴδες Θοβρεϊ,᾽" ΟἡΪγ ἃ βρυτγίουιιβ βεπιίδησς 
(ου ἴπε ὑδβε οἵ εἰ μή δεε ποῖς οη νεσ. 10). 
--τινέςξ. ΤΠεῖε ἰβ ἃ βίυάδιεὰ νᾶριεπαββ 
ἐπ τη18 δηὰ οἵπεῖ τεξδεηςεβ ἴο ἴῃς ἀρίτᾶ- 
ἴοτβ. ὙΠΕῪ ψνεσε εν ἀθπεν ποῖ Οδἰδιίδη 
ΑἸ γιβείδηβ, Ὀυϊ βίγαηρεῖβ ἔτοση αὑὐτοδὰ, 
ΜΝ Ποπὶ ἴδε Αροβῖῖε ἰσεδῖβ νἱ τὰ] οὐ 
δβεςῖςά ςοπίεπιρι. 

γε. 8. ἡμεῖς. Ῥδὺ] Πεῖτε δββοοίδιεβ 
δι. ἰπηθεῖν α τῆς ΤοἸΐεαριεβ Βαγηδῦββ, 
8:145, Τιταοίδυ, ννῆο δά Ἴοοτηδιπεὰ ἢ 
δῖπιλ ἴο ῥγθδοῦ ἴτῃε αοβρεῖὶ. Ης ἀεβίγεβ 
ἴο ἱπίργεββ ου ἢίβ ἀϊβοῖρίεβ [πδὶ τῆς σοη- 
ἸΤΟΝΕΙ͂ΒΥ ἰ8 ποῖ Ὀεϊννεαεη οὐδ ἴδδοθεσ δηὰ 
Δποίποσ, θὲ Ὀδίννεεη {γαῖ δπὰ ἔα[βε- 
Βοοά: πο πικἰηἰβίες οὗ Ομ τίβε, ποῖ ἐνεη δῇ 
δΔηρεὶ, οδῃ δτεγ τῆς συ ἰπ ΟἨγίβι.---- 
ἀνάθεμα. ΤΕ το ἀετίναινεθ, ἀνάθημα 
δηὰ ἀνάθεμα, τε Ὀοιῇῃ επιρίογεά ἱπ ἴδε 

ὼς. 

ΕΧΧ απὰ Ν.Τ. ἰη ἀϊβετεηϊ βεηβεβ. ἀνά- 
δέγνεβ, 48 ἰπ οἵπεσ ατεεῖς δυΐδοζα, 

το ἀδποῖε ἃ τεπιρίς οετίηρ, βιδίαςε, οἵ 
οτηδιίηεηὶ (οὗ 2 Μδος. ἰχ. τ6, Πμυκα χχίὶ. 
5), ἘΠ γάθεμα 18. τοβϑιγιοϊοά ἴὸ τς 

εὔτενν ςοηςερίου οὗ δὴ οἥδπετίηρ ἀδνοιεὰ 
υπάετι ἃ βοϊεπιη νονν ἴοὸ ἀεδίῃ οἵ ἀδδίγυς- 
ἴοη (1μεν. χχνίϊ. 28, [οβῇ. νἱϊ. σ, Αςῖβ 
χχὶϊ. 14). ΤΠε Ερίβι1εβ οὗ Ρδὺϊ διΐϊδοῃ 
ἴο ἴδε Ψψοσζὰ τῆς ἰάεα οὗ ςῤῥγέξμαϊ ἀεδίῃ. 
ΤΠ εἰρηίϊδοδηι δἀάϊτίοη ἀπὸ τοῦ Χρισ- 
τοῦ ἰπ Εοτῃ. ἰχ. 3 αϑϑοοίδίεβ τῇ τ τΠς 
ζυστίῃει ἰάδα οὗ βεραγαϊΐοη ἔγοτπῃ ΟὨσίβι, 
δηὰ οοπβεᾳυεηῖ ἴοβ8 οἵ 411] ΟἸγίβιϊδπ 
δΙεββὶπρβ ἀπά πιεβπβ οὗ ργᾶςε. [τ ἄοε 
ποῖ, Κα ἐχοογηπιυπί διίοη, ρτοποῦπος ἃ 
7υάϊοϊαϊ δεπίεπος οἡ ρασγίίουϊαγ σοηνὶςιεὰ 
οἤεπάετβ, Ὀυς βοϊεσαην δϑῆγηβ σεηογαὶ 
αννβ οὗ ἴπε βρίγιιυδὶ κΚίπράοπι, ἐ.5΄., ἰπ 
σ Οοσ. χνΐ. 22, ΔΠΥ τσὴο ἴοῦε ποέ ἐκ 1 ονά, 
Βεῖε Δ ΨΠῸ ἰδπιρεσ ἢ {πε ἰγατ οὗἁ 
ἴδε Θοβρεῖ, ἄγε ρσοπουποαὰ ουϊοδβῖ8 ἔγσοσῃ 
ἴδε ἔλ 1, δὰ ἀεδά το τμε ϑρίγιι οὐ Ὁ" γίβι. 

γες. 9. προειρήκαμεν. ΤΏε οοηίζαδί 
Ὀεῖννεεη ταΐὶβ ρίυταὶ δπὰ ἴδε βίηριϊας 
λέγω ρῥτονεβ τῃδὶ Ῥδὺ] ἰβ Πεῖε γεξεστίην, 
ποῖ ἴο ργενίουβ ννασηΐηρβ οὗ πὶβ ονντὶ ὉῪ 
Ἰεῖξετ, δυῖ ἴο ἠοῖπε ννατηΐπρβ σίνεῃ ὈῪ 8 
ςοπιρδηΐίομβ 5:148 δπὰ Τί πιο 858 'νε}] 
85 δἰ Π156}{ ἀυτίπρ Πὶδ νἱβὶι το τῆς Οἤυτο 68. 
Ηε Ὥενεσ βρεᾶκβ οὗ μἰπηβεῖ ἱπ (πε ρῥίυγαὶ 
πυμῖβεῖ. Ὡς .«. ἄρτι: ας το παῦε αἶ50 
ονεισαγπεά γομ ΟΥ̓ ἰαίε, 1 ταν αραΐπ. 
Ους νεγβίοπβ ἱπίεγργεὶ προειρήκαμεν τος 
λανυε Ξαἰὰ δείογε ἀπὰ καὶ ἄρτι πάλιν 
80 Ξ3αγ 1] ποῖυ αραῖπ. Βυϊ Οτεεκ υϑᾶρὲ 
Τοτθιάβ [ἢ 18 ἀπο Πεϑῖ8 Ὀεΐνεεη προ. ἀπά 
ἄρτι. Προλέγειν πιεᾶπ8 ἐο 7ογεισαγη, ποὶ 
ἰο ταν ἐπ ἐένις ῥαΞί (εὖ. 2 Οοτ. χίϊὶ. 2, 
α8]. ν. 21, ᾿ Τἢεβ8. [{Πἰ. 4); να ἄρτι 
15 υβεά ἱπάϊ βετγεπεν οὗ τεσεηΐῖ οἵ οὗ ργοβεης 
ἔἰπι6. [ἷῖῃ Μαῖς. ἰχ. 18, τ Τβδβϑ. [1]. 6 
ἴξ πιδδηβ οἵ ἰαίε, ἵπ Μαῖὶ. χχνί. 53, ]οδῃ 
χίϊ. 7, 37, χνὶ. 12, 31, Σ Ὅος. χίϊὶ. 12, 
χνί. 7 ἰξ πηεδπβ ποῖν, Ὁ "γᾶν οὗ οοπδϑι 
ψ ἢ ἐπε δαῖυτε. ΠΆρτι οάπποὶ τπεγείοτε 
Ῥὲ υϑεὰ ἴἰἴο οοπίγαβε ἴῃς ρῥγεβεπὶ {ἰπ|ὲ 
ν ἢ τῆς ἱπηπιεάϊδιε ραϑὲέ. Τῆς ψνογάβ 
καὶ ἄρτι Ῥεΐοπρ τεαῖν ἴο ἴμε ργεοεάϊηρ 
οἴδυβε, ἀπὰ οοπίαϊπ ἃ ταπιίπάες ἤον 
τεςεηΐ πὰ Ὀεεη με τνναγπίηρβ ννδίοῃ ἴπε 
Αροϑβεῖε 5 τερεαϊίηρ. ϑίηος δε γτεπδεγίηρ 
οὗ [μη ἷκ. 25 λεγεας 1 τῦας δέκα, ποιν 
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1ο. Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις 
ἀρέσκειν ; εἰ ἔτι ῖ ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 

τι. Γνωρίζω δὲ 3 ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ 
ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον" 12. οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου 

παρέλαβον αὐτὸ, οὔτε ὃ ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 13. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ 

1 ει ετι ΦΑΒΌΕΟ 17, εἴς. ; εἰ γαρ ετι ὈςΕΈΚΙΡ. 

Ξ3δὲ ΒΑΡ ΈΚΕΡ; γαρ ΒΡ ΕΟ 17. 
Ξουτε Ὀεΐοτε εδιδ. ΒΌΞΕΚΙ, ; ουδε ΦΑΌΙΕΘΡ 3ι:, εἴς. 

1 496 ΔΡῬεαᾶῖβ ἴο ςοπίγδάϊςϊ τ 18 νίενν οὗ 
ἄρτι, ἰξ τᾶν ὃ6 ννεῖῖ ἴο ροῖπι ουἕ τπδὲ 
ὧν ἀοεβ ποῖ πηδᾶῃ τυλέγεας 1 τῦας, Ὀυϊ 
τῆδι τπὸ βρδακειθ ΤεΔ]ὶ τηεδηΐπρ νν 88, 1 
δεὶηρ (5ε., ὉΥ πδῖυγε) δὲϊμα ποῖσ 5Ξε6. 

Ἴδε ττοε γαπάσγίηρ [8 οὗ βοπηε Ὠἰβίογί δὶ 
ἱπιρογίδποε, ἃ8 δνίάεπος [πὶ νναγηΐπηρβ 
οη ἴδε βυδήεοι οὗἁὨ οἰγουτης βίου παὰ Ρεεπ 
εΕἰνεη ἴο τπε Οδϊδιίαπβ ὃν Ῥαὺ] δηὰ 5 
φζοπηρδηίομβ ἀυτίηρ ἃ τεζεπὶ νἱβίς (866 
Ιπιγοά,, Ρ. 146). 

νν. 10-24. ἘΕΡΟΡΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΠσΟΒΕΌΡΤ 
ΜΟΤΙΝΕΒ. ἘΝΙΡΕΝΟΕ ΡΕΟΜ ΡΑΌῚ,᾽Β ΡΕΕ- 
ΒΟΝΑΙ, ΗΙΒΤΟΕῪ ΤΗΑᾺΤ ΗΙΒ ΟΟΝΝΕΆΒΙΟΝ 
ΜΑΒ Ὁ0Ε ΤΟ 6ΟΡ, ΑΝῸ ΤΗΑΤ ΗΕ ννΑᾺ8 
ταύοητ ΤῊ ΟὌΒΡΕΙ, ΒΥ ΟΡ ΙΝΡΕ- 
ῬΕΝΡΕΝΤΙῪ ΟΕ ΤῊΕ ΤΜΨΕΙΝΕ ΑΝῸ ΟΡ 
]εκυβαυεν.--- νεῖ. το. Τῆς ογάεσ οἵ 
ψοτγάβ ἴῃ ἴῃς ατεεκ ἴεχὶ ἐογθ 8 ἴῃς βίγεββ 
Ἰαϊὰ ἰπ Οὐζγ νεγβίοπβϑ ου ἴῇς δἰϊεσπδίίνε 
"πᾶν ὁΥ Οοά; ἴπε πιεδηΐπρ οὗ ννῃϊοἢ 18 
Ὀεξίἀεβ ἃ {{ππ||6 οὔϑουτε ἰπ 118 σοηπεοιίοη. 
Τῆς ἴγὰς τεηδεγίπρ οὗ ἥ ἰδ γαέλεγ ἰλαη 
(Ξ μᾶλλον ἥἤ), 45 ἰπ Μαῖϊ. χνίϊϊ. 8, Ππὺκε 
χν. 7, Χν!ϊ, 2,1 Οογ. χὶν. 19: (ρει 1 ποῖῦ 
ῥενεμαάίηρ νιέη γαίλεν ἰπμαπ Οοά  ΤῊΪ8 
Ἰδηρύυᾶρε ἱπάϊςαϊεβ οἰεαγὶν ννμδὶ Κίπὰ οὗ 
οδΙυπιηΐεβ πδά βεεπ οἰτουϊαῖεά. Ηἰ8 
ἁἀειτγδοίοσβ δοουβεὰ Ηἰπὶ οἵ βδοσιβεοίηρ ἴπε 
ἢ οὗ αοά ἔος ἴδε 88κε οἵ ρεγβιιδάϊησ 
τίδη. [τ νναβ, ννγὲ Κπονν, ἢπἰ8. Ὀοαδβὲ ἴπδὶ 
ἢε δεεαρις αἱ ἐπίπρες ἰο αἷἱΐ »νιεη, Ὁυϊ 
Ψ Ὠετεαβ ἢἰβ γεδὶ πιοῖϊνε ννᾶβ παὶ δε 
τηῖσδς νη 411 τὸ ΟἾσίϑε, τθεν ἱπδίπυδιεά 
τῆδι πε ννᾶβ τῆοσε θεπῖ οη "νἱππίηρ ἔδνουγ 
τ ππεη ἐπδλπ ὁπ βεουγίπρ ἴπε ἀρργονδὶ 
οἵ αοἁ. Ὀυτίπρ [δί8 τεοεης νἱβὶϊ δε δαά 
πιδάς ἵνοὸ ςοποεβϑίοῃβ ἴο [εν βἢ ἔα! ηρ ; 
ἢς πδὰ οἰτουπιοίβεά Τἰπιοῖῃγ, δηὰ παὰ 
τεςοπητηεπδεὰ ἴον δάορίίοη τερυϊδιίοπβ 
τεηάϊης ἴο ρσγοπιοῖς διαττηοπίουβ ἱπίεγ- 
φουτδε Ὀεῖννεεη ]|εννῖϑῆ πὰ Θεπεῖ]ε 
ςοηνοσῖβ. [τ ννᾶβ δελϑυ ἴο πιϊβσεργεβεηῖϊ 
ἴΠε86 σοποδββίοῃβ ἃ8 Δπη δὐδπηάοηχηἷἦπὶ οὗ 
ἰδ ἔοσπιεσ ρτὶ ποίρ᾽εβ : δηὰ {δεν ἔωσηϊβῃεὰ 
Ηἷβ ἐπεπιῖεβ δοσοσγάϊηρὶν ἢ ἃ πδπάϊε 
ἴοτ ἀεςτγίπρ Ὠἰπὶ 48 ἃ {ἰπλε- δεσνεσ πους 
Βχεά ργίποιρ!εβ, πονν θεὴὶ οπ ννἱππίῃηρς 

7ον δ ἕδνουτ, 8 πε παὰ Ὀεεη δείογε ου 
ξαϊηίηρσ [πὰ Οςπε}]65 (8εε Ἱπιγοά., Ρ. 145, 
πὰ ΓΝ ν. σι) --Αρτι. Τμε Οτεεῖς τεχὲ 
τῆγοννβ ἴῃ ἐπιρἢδβίβ οἡ τπ|8 τνογὰ, ἀπά 
118 ΒΌ 116 ἰγοην ἰδ Ὀτουρδέ οὐὔἱ ὃν ἴδε ἔτι 
ὮΙ οἢ ΤΟ]]οννΒ. “Απὶ 1 ἀοίηρ [Π]8 ποῖσ ὁ 
Ἀο γου οδᾶγρε πιὲ ποῖσ (με βᾶγβ ἰπ εβεςι 
ἴο ἴπε8εὲ ραγίίβαπβ οὔ [{ιάἀδ᾽β) τι 
τεραζάϊηρ πιεη ποτε ἔπῆδη αοὰ ὙὙΠεῖε 
τοᾶϑβ ἃ ἴἴτης, Ὀεΐοσα 1 κπὲνν ΟἾτίβῖ, νπδο 
Ι ἀϊά βιυάγ ἴο ρίεαβε τηεη: ἰξ τπδὲ ννεῖς 
81}}} τὴν ἀδδίσε, 1 βμουϊᾷά ποὶ βανε Ῥεδη 
ἃ βεγνδπέ οὗ Οἢσίβι." 
ες. τι. γνωρίζω. Ἦετε, 48 ἱπ 1 Οος. 

χίϊ. 3, χν. Σ, {Π|8 νεγῦ Πᾶ8 δε ἔογος οὗ 
γενιά δηρ ταῖμετῦ τῃδη οὗ νιαλίηρ ἀποτοη. 
ἴπ 81] τῆτες ραββαρεβ ἴδε δυΐποσ ςδ]]8 
αἰϊεπείοη ἴο ξογροιίεπ ἰσυῖῃβ, ννδοἢ παᾶ 
οηςα ὕδθη νν6]] κποννῃ. 
ες. 12. ἐγὼ. Τῇε ρεσβοηδὶ ργτοπουη 

ἰδ ἰπβεσίεά, θεοαυβε τῇς δυΐποῦ ἰ8 ἤεσα 
Ἰαγὶπρ βίγεββ οἡ ἴδε βρεοίαὶ εὐυςαιίοπ πε 
Βιδά γεοεϊνεα ἔοτ Πἰ5 πηϊπἰ βίτυ οὔ πε αοβρεὶ. 
ἩΗςε παὰ ποι ἰοάγηῖ ἴἴ, {κὸ ἢ18 σοηνοτγίβ, 
ἔτοτη δυπιαη ἰεδοδίησ, Ὀὰϊ ὉγΥ ἀϊΐτεςὶ 
ςοτηπηυπίοη ἢ Ασα ἱπ βρίγιι, 48 ἴῃς 
Ὑ μεῖνε μὰ Ἰεάγπὶ ἰξ ἔτοπι ΟἾ τ δι᾿ Β οννῃ 
τεδομίπα. Τῆΐβ ἱπδερεπάεπος οὗ οἷο 
ΑἸ γβείδῃβ ἰ8 ἃ πιδικεὰ ἔεδίυγε ἴῃ ἴδε 
διἰδίογυ οὐ Βἰ8β 116. Τῆς ἄρέπου οὐ Αηδηΐδβ 
ννᾶ5 Παοεββασυ ἴογ ἢΠὶβ δάἀπηϊββίοη ἱπῖο πε 
Οπυγοι, Ὀυϊ αἴτεγ Πἰβ Ὀαριίβπι πὸ οἷἄες 
ΟΠ τι βείδπ ἀρρεᾶγβ ου ἴῃς βοεῃε δἱ Πδπηδβ- 
οὐ. 

νεῖ. 13. Ἠκούσατε. Τῆς ἀἰδιίδηβ 
μδὰ πο ἄουδι πεαγά ἔγοπιὶ Ρδὺϊ Πίγηβεῖ 
οὗ [ιἰ8 ἔογπλεσγ ρεγβεουκτίοη οὗ τπῸ πυγοῖ. 
Ηον Εαυ ΠΝ, ἐξ ογπιςὰ ἴδε τορὶς οἵ δῖ 
δάάγεββεβ ἴο ]ενν δὴ Πεάγεσβ ΠΊΔΥ δὲ 
ξαϊμεσεὰ ἔτοση δἰ ἀείεηςε οἵ δἰ πηβεῖ 
δὶ ]εγυβδίεπὶ ἴῃ Αςὶβ χχίϊ., δηὰ θείοτε 
Αρτῖρρα ἴῃ Αοὶβ χχν!.--- Ἰονδαϊσμῷ. Τῆε 
τεπάεσγίπρς οὗ [Π|8 ννοτὰᾷ ἰπ οὖζγ νεγβίοῃβ, 
ϑσιοίξα γεϊρίοπ, 15 ἀπίοστυπδιῖα: ἰξ ἱπι- 
Ῥ᾽ϊεβ ἃ ἀεῆηϊϊε βεραζγαϊίΐοη Ὀεΐννεεπ ἴδε 
ἕνο τε ίοπβ νὩοἢ ἀἰὰ ποὶ τΠεη εχίβι, 
ἴον Ομ γίβείδπβ ννεσε 811} ἢαδίτυδὶ ννοῖ- 
ΒΒίρρεγβ ἱπ {πε βγπάροριυε; δηὰ ἰξ ρυΐϊδ 
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᾿ἸΙουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, 

καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. 14. καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ 
πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς 
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 15. ὅτε δὲ εὐδόκησεν 

ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς 
χάριτος αὑτοῦ, 16. ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὑτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελί-. 

ζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ 

1818 νίενν ἱπῖο ἴδε τηουτῇ οὗ Ραυ, ψῆο 
ΒβἰοδΆ ΒΕ] ρεγβίβιεὰ ἴῃ ἰάδπεγίπρ ἴδε 
1411 οἵ ΟΠ γῖβε νι ἐπε πδείοηδὶ σε! ρίοη. 
Τῆς ψογά ᾿ἸΙουδαΐζειν ἀεποῖεβ ἴῃς δἀοριίοη 
οὗ }ενν᾽βῃ Πδθὶ 8, ἰαπρυαρα, οσ ροϊϊον (οὐ. 11. 
14). 80 ἢεσε Ἰονδαῖσμός ἀεποίεβ [εὐν8ἢ 
Ῥασι βαηβῆίρ, ἀπὰ δοσυγαίεὶν ἀδβογῖθεβ πε 
δίετες ραγὶγ βρίγίε νυν ῃϊςἢ ρσοπιριεὰ ὅδ] ἴὸ 
[ΔΚε {πε Ἰεδά ἴῃ τε πηδγίγγάοπ οἵ ϑίερῃεη 
δηὰ τῆς ρετβεουκίοη οὗ ἴπε Ουτοῦ. ἴηςί- 
ἀεηιδιὶγ {πε ραγιβαπβῃρ ννᾶ8 θδβεά ου 
ἃ ἴλϊβε νίενν οἵ τεϊ!ρίοη, ἔοσ τῇς πᾶγγονν 
ἱπιοϊδεγαηςε οἵ ἔπε ϑογῖθεβ ἀπά Ῥῃδγίβεαβ 
Ψ858 ἃ ῥγενδι]ϊπρ ουτγθα οὗἩ [ενν 88 βοςίεῖν 
αἱ τῇς εἰπε; Ῥυς ᾿Ιουδαῖσμός ἐχρτεββεβ 
πε Ῥαγίν βρίτις, ποῖ τπῸ τε ρίοθ. 511] 
τήοσα 4]]16ἢ ἴο ἴῃς βρίγί: οὐ Ῥδὺϊ ἰβ τπε 
ἰαῆρσυᾶρσε αἰἰγίδυϊεὰ το Ηἷπὶ πὶ ἴῃς πεχὶ 
νεῖδε, 1 ῥνοβίεα ἐπ ἐκ Ἄειυϑ' γνεϊρὶον 
(Α.Ν.) : ἕοσ τ ᾿πάϊοαϊεϑβ βατιϑδέδοιτίοη δἱ {πὰ 
βύςοςβδβ οὗ δὶβ [δνν]8}} οάτεεῦ, ψἤεσεδβ μα 
πενεῦ οεδβαὰ τὸ τεραγὰ ἰὲ ψ τ ΠΠΠεἰοπς 
τεῖλοσβαε. Ηἰβ σεδὶ δβϑβεγίίοῃ ἤεσς 15 (Βαϊ 
Βε δἀνδηςεᾶ Ῥεγοπά ἢἰβ {εἴϊοννβ ἰπ βες- 
τατίδη ῥγο)υάϊος πὰ ρεγβεουτίπρ Ζε8]--- 
ἃ 5ἰδίεπιεπὶ Ῥογπα οὐ Ὀγ ἴῃς ἢἰβίοτυ οὗ 
τῆς ρεγβεσυζκίοη.---ποτε. ΤῊΐβ δάνοτγῦ ἰ8 
ΟὈνίουβὶν αἰϊδοῃεὰ ἴο πε ρτγεςεάϊπρ 50Ὁ- 
βίδηϊίνε ἀναστροφήν. 

Τῆς ἱπιρετίεςιϊβ ἐδίωκον . .. ἀεβογίδε 
ἴδε σςουγβε οὗἉ δοϊίοπι ςοπεϊπυουδῖν ρυσβυδά 
ὈΥ 880} ἄοννῃ ἴο ἢΐβ ςοηνετγβίοῃ.---πόρ- 
θουν. ΤῊϊΒ τεγπὶ ἰ8 {κευνίβε ἀρρὶἰεὰ τπ 
Αοἰβ ἰχ. 2: ἴο δε πανος ψτουρῃὶ ὃν ϑ88υ] 
ἴῃ τῆς ΟΒυτοῇ. 

γεγ. 14. σνυνηλικιώτας. 840] πὰ 
Ὀδεη εἀιυςαίεὰ δὲ [εγυβδίεπι, δᾶ {πί8 
ννοσὰ ροϊπῖβ ἴο 8 σοπίειῃρογαδσίεβ ἰῃ ἴῃς 
Βοβοοΐβ οἵ {πε ῬΒασίβεεβ.--- γένει. ΤῊΐΒ 
ἴεγπὶ Βοπηεῖπλε5 ἀθποῖεβ γαρεΐγ, Ὀὰϊ Ποτα 
γαζε αμὰ παίϊοη, ἃ5 ἴῃ Αοῖβ χνη. 2, 24. 
50 80 συγγενής 'ἱπ Εοπι. ἰχ. 3, χνὶ. 7, 
ὑΗβ α Ἐδιῤ μάν. ἐπα 15 ποῖ ἤεγε ἴδε 
ῥεόρει ΠᾶπιῈ οὗ ἃ βεςῖ, δείηρ ςουρίεὰ 
ψἱτἢ ἃ ρεηίεῖνε, 45 ἰπ Ας(8 χχί. 2οθ. ϑδὺυϊ] 
᾿ιδὰ πο βυτῃρδῖδυ υνἱτἢ της δηδγοῇίοδὶ βεοὶ 
οὗ Ζεαϊοιῖβ ννῆο ργεδοῃεὰᾶ ἴμε βαογεὰ ἀυν 
οὗ τενοῖς ἔτοπὶ οτης, ἰπουρῇ ἢς δαά {πε 
Ρετβεουτίηρ Ζεαὶ οἵ απ οτϊποάοχ Ῥῃδσγίβεε. 
--πατρικῶν. ΤῊΪΒ ἀϊετβ ἴῃ βεπβε ἴγοτῃ 
πατρῷος. Τῆς ἰδιίεν ἀεποῖεβ {πε πδίίοπδὶ 

ἴανν ἀπά ουδίοπ)β οὗ Ιδβεδεὶ (Αςῖβ χχίὶϊ. 3, 
χχνἱ!. 17), ἴπε ἔογπιεγ ἴδε δεγεάϊδγΥ 
τεάϊοπβ οὗ {πε ἐαπηγ, 48 {πε δἀάϊίοη 
οὗ μου ἔιγῖπες βίρπιῆεβ. [Ιἢ Αςίβ χχιὶϊὶ. 6 
Ῥδυ] ἀεβογίθεβ Πἰπηβεῖ τ 28 ἃ βοὴ οὗ ῬΒαγὶ- 
8668. 

γες. 15. ἀφορίσας. ΡδΑυ] Ιοοκβ Ῥδοῖς 
ΟἹ δὶβΒ ραγεπίαρε δηὰ δϑγὶν γεᾶσβ 8ἃ5 ἃ 
Ῥτονίἀδητίαὶ ργεραγαϊίοη ἴογ ἢὶβ ἕαΐυσε 
ταϊπἰβῖσυ : {Π|8 νίενν ἰ8β Ἰυβιβεά Ὁγ δῖ 
δπιεοεάεηϊβ. Βυ Ὀίσγιἢ δἵ οπος ἃ Ηθῦσγενν, 
ἃ ατεοκ δἀπὰ Βοπιδη οἰίζεη, εἀυοαϊεά πὶ 
ἰᾷς Ηεῦτγενν ϑογίρίυγεβ δηᾶ ἵπ ατεεκ 
Ἰεασηΐπρ, ἢε σοπηδιπαά ἴῃ 15 οὐνῃ ρεύβοῃ 
ἴῃς πηοϑβὶ εββεητίδὶ γεαυ βι[65 ἔογ 8ὴ Αροβῖὶε 
τὸ ἴῆε αεπεεβ. Ηε ννᾶβ δυγίδεσ τηουϊἀεὰ 
ὃγ ἴδε βρίγίτυδι ἀϊβοὶ ρ πε οὗἨ ἂπ ἱπίεηβε, 
τπουρῇ πηϊδίδκεη, ζεδὶ ἔογ {πε ,Ὧνν οὗ δῖ5 
αοά, ν»ῃϊοῦ ἰββυεὰ ἴῃ δἰτῖεσ τεσηοσβε. ΒΥ 
τῖβ σάγεες ἢῈ ννᾶβ διϊεὰ ἴὸ Ὀεσοτης ἃ 
οἤόβεη νεββεῖ ἴο Ὀεᾶγ ἴδε πᾶπὶε οἵ ΟἸσίϑβι 
δεΐοτε τς Οεπεϊε ννοτϊά. Ηε ἀϊὰ ποὶ 
Βεδίϊδίς δοσοσγάϊηρν ἴο γεραγὰ Ὠϊπηβεῖξ, 
{κε Ηεῦτενν ργορῃεῖβ οὗ οἷά {{-- χ] ἶχ. 
Ι, 5, ]6γ. ἱ. 5), 848 ἀεάϊςαιε ἔτοπι Πὶς 
δίΓἢ τὸ τπε βεγνίςς οὗ αἀοά. 

Ψψες. 16. ἀποκαλύψαι . ... ἐν ἐμοὶ. 
ΎΠεβε ψνογάὰβ ἴάκεη δίοης πιῖρῃς ἀεποῖς 
εἰϊθει δὴ ἱπιναγὰ τενεϊδιίοη ἴο Ρδὺϊ Ὠἰπι- 
8610, οὐ ἃ τενεϊδιίοη τὨγουρῇ Ὠἰπὶ ἴο τῆς 
Θεπεῖεβ. Βυῖς πε ςοπίοεχε ἰ8 ἀεοϊβῖνε ἱπ 
ἕδλνους οἵ ἴῃε ἰογπιεσ: ἴος [158 γενοϊδτίοη 
8 ποῖ ΟΠΙΥ δββοοίδιεὰ οἱοβεῖν νυ Ὠΐ5 
ςοηνεοῖβίου ἀπά ἢὶβ ρεΐβοηδὶ Ὠἰβίοσυ ὃὲ- 
ἔνεοη ταὶ δηὰ ἴπὰ νἱβὶϊ το Αγαδία, δυῖ 
ἐξ 18 Ἐχργαβϑὶυ ϑιδιεὰ πὶ ᾿ξ 'ν88 ρτδηϊεὰ 
ἢ ἃ νίενν το ἔπαγε ργθδοδίηρ (να .. .). 

ὙΤΠα οοηΐεχιὶ ἀϊβεϊηριβῆεβ [Π18 γενεῖδ- 
τίοη ἴτοτι τῆς (411 ; ἴῖ φάπηοῖ {πεγείοσε ὃς 
ἰδεπειβεὰ σὰ ἀπε ργενίουβ νἱβίοπ οὗ 
Ομτῖβὲ ὁπ ἴῃς ΨΥ, δυϊ (45 ἴδε ννοσὰβ 
ἐν ἐμοί ἱπιροτ) ννᾶβ δἃπ ἰηννατὰ δηὰ 
βρίγιταδὶ γενεϊδτιοη νι ῖο ἢ ΟΠ] οννεά τῃδὲ 
ἌΡΡεδὶ ἰο εγὲ ἀπά εδσ0 Τῆς ἢἰβίογυ 
ςοττοδογαίεβ {Πὶ5 νῖενν : ἴου ἰξ γεϊδῖεβ τῃδι 
ϑδϊ, δἴτες ἢἰβ νἰβίοῃ, βρεὴϊ ἴπγεε ἄδυβ 
π᾿ 801 1πΑτῪ σοτηπιιπίοι νυ ΠπΊΒε}  ἀπὰ 
αοὰ Ρείοτε δε ννδβ δάπηιιεᾶ το ΟἸ γί βεῖαπ 
Ὀαριίβπι. --- προσανεθέμην. ΤἼΐΒ οοπ)- 
Ῥουπά νετῦ ἀεποίῖεβ (8 ἰπ ἰϊ. 6) «ἀάἀϊέϊοπαϊ 
ςοπιπλυηϊςαιίοη. Αἴτεσ ἀΐγεςε σενεϊδιίοπ 
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αἵματι, 17. οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστό- 

λους, ἀλλ᾽ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 
18. Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι 

τσρια ἐτὴ ΝΑΡ 17, εἴς. ; ἐτὴ τρια ΒΌΕΕΟΚΙ.. 

ἔἴτοτη αοά 540] πδὰ πὸ οοσδβίοῃ ἴο βεεΐ 
Δυγῖπει δάνίςε ἔτοπὶ πηίᾶη. ὙΠεῖε ἰβ δΔῃ 
Δρράγεηῖ σοπηϊηίβοαποα ἱπ τπουρῆς δπὰ 
ἵδησυᾶρε οὗ Οἢγίδι β ψνογάβ, Μεσὰ ἀπά 
διοοά μαέᾳκ ποΐ γευεαϊεα ἰέ μπίο ἐδέε, δμέ 
Μγ Ραίδεν. 

γεν. 17. ἀνῆλθον. Τῇε τεϊϊρίουβ 
Ροβιιίοη οὗ Τ7εγυβαίεπὶ 48 βεαὶ οὗ πε 
Τεπιρὶς δηά πηοίμεσ- οἰτν οὗ ἴῆε Ομυτοῇ, 
ἰῖ8 ΡοΪ τῖσα] ἱπιροτίδποθ, δπάὰ 118 ρμεο- 
δταρὮϊςδὶ ροβιτομ οα τπ6 σεηῖγαὶ μεῖ ρἢῖδ 
οὗ Ῥαϊεβεῖίηθ, σοπιδιπεὰ ἴὸ βυρρεβὶ ἴπῸ 
ΔΡρἰοδιίοα οὐ πε ἴεῖτηϑ μῤ δπὰ ἀοιυν 
ἴο ᾿ουγπευβ ἴο δπὰ ἔγοπιὶ [εγιβδ] 6). -- 
ἀποστόλους. [π ἴπε (πἰτὰ αοβρεῖ δηὰ 
εαεὶν οπαρίειβ οὗ ἰΠε Αςὶβ τὴϊ8 {{{|6 ἰ8 
μιδδιτυδιγ ἀρρὶϊεά το {πε Τνεῖνε. [ἰ ννᾶ8 
εχιεηδεὰ ἴο Ῥδυΐ απὰ Βδγπαῦδβ ου ἴδε 
οοςαβίοη οὗ τπεὶς τπιϊβϑδίοη. [πι Οος. ἰχ. 
2 Ῥαυὶ δῃὰ Βαγπδῦδβ γε ἀϊβεϊποιῖν επὺ- 
πιεγαῖε δηγίἀβι {πε γεοορηϊβεά Αροβι!δβ. 
Εοπι. χνὶ. 7 πυρρεϑὶβ ἃ δισῖ μεσ ἐχίεπβίο. 
οὗ ἴδε εἰεἰα, ργορδοϊν ἴο 411 ἐουπάεσγβ οὗ 
σἤστοπεβ. Βυῖ ἢ ἴῃς ῥοΞεέδὶθ ἐχοερ- 
του οὗ 3}4πι|ε8, πο δά ἀϊίοη 8 τεςογάεά ἴὸ 
16 πυπλρες οὗ ἴῃς Ὑννεῖνε δὲ [ἐγ 5816 πὶ 
Αἴϊες Μδιιῃίδβ.-- -ραβίαν. Νο πιεητίοη 
ἰ πιδάς εἰβενῆεγε οἱ τΠ|8 ἰουγηου ; ἰδ 
οὔἼεςξ ἰβ οἸεαγὶν ἰηἀϊοαϊεά ὃγ ἐπε οοηϊεχι; 
ἴοσ ἰξ ἰ8 ρ᾽δςεὰ ἴῃ βίγσοῃρ οοπίσαβὲ νντ 
δΒυπηδη ἱπέεγοουγδο, δηὰ ννᾶβ8, ἱπεζείοσγε, 
υπάοτίακεη ἴοσ ἴπε βακε οὗ βοϊϊδγυ Ἷοπὶ- 
τηυπίοῃ ἢ αοὰ. ὙΤΠε Ατδδίδη ἀθβεγίβ 
ννεῖε ἱΠΠ ἔαδῪ γεᾶοῃ οὗ ᾿απιδβοῦβ. 
τὶρπείοοι βυρροβίβ, ἱπάεθὰ, τη Ρδὺ] 
Ρεῖδδρβ τεραϊγεὰ τὸ Μουηὶ ϑϊἰπδὶ; δυῖ 1 
τῆς Αροβῇὶς δά Ὀδβεη ργαπίεά σοπηπιυπίοη 
ἢ Οαοά οὐ Μουπὲ ϑιπαὶ, ἴῃς πᾶπὶα 
Μοῦ ἤανα σοπδιϊςυϊεὰ ἴοο εξξοιίνε δη 
δισυπιεηὶ ἰπ ἔδνους οὗ Πὶξ Ὀἰϊνίης σοτη- 
τπιϊβδίου ἴὸ Ὅς δβυρρτεβδβεά ἤπεῖαεὲ.0 ζ7ῇῃε 
ϑδίπαιτς ρεπίπβυϊα ννα8, ἴῃ ἴδοϊ, στετηοῖα 
ἔτοπη ᾿Παπιᾶβοιβ; ἴῃς ἰουσπευ ννᾶβ ἂἱ 81] 
εἰπεβ ἀδῆρεγοιιβ ἔοσ γᾶνε ετβ ντπουῖ 
εβοογῖ, ἀπά ἰπ ἴῃ γεᾶσγ 37 (1ῃε πιοβί 
Ῥγοδαῦϊε ἀδίς οἵ ὅ41}᾽5 σοηνεγβίοη) νγᾶ8 
Πδγάϊγ ροββίθ]ς οὔ δοοουηὶ οὗ ννᾶγ δὲ- 
ὑνεαη Κίηρ Ατεῖδ8 δηὰ ἴτε Βοπίδηβ. 

γες. 1:8. Ἔπειτα. Τῇε ιἤτγίςε-τε- 
Ῥεδιεὰ “Ἔπειτα ἱπ τῃϊ8 νεῖβε, ἰῇ νεῖ. 21, 
δηὰ ἴῃ ἰΐ. 1, βἰπρίεβ οὔὖἕ ἰἧγεε Ἴνεηῖβ ἴῃ 
πε Αροβεῖε᾽β 116 Ὀδαγὶπρ οὐ Πὶβ ἱπίεσ- 
σουσβε ἢ τῆς ΟΠυσοῆ οὗ ]εγυβδίεπη: 
ἢἰδ ἤγβι ἱπιγοάυςιίοη ἰο {Πεπὶ, Πἰβ ἀεραγ- 
ἴυτε ἰο 4 ἀϊδίαπε βρῆεσε οὗ ἰδδουγ, δπὰ 

διὶβ τεΐῃγη το [Ἔγυβα]επὶ νυ Βαγπδαῦᾶβ. 
Τῆς οδήεςς οὗ [Πϊ5 βκείςἢ}β. ψὰβ ποῖ ἴὸ 
νυτῖϊε ἃ Πίβίοσυ οὐ τῆοβε γϑᾶγβ, δυὶϊ ἴο 
ἢχ διτεπιίοη οσυ ςετῖαίπ βαϊίεπεὶ ἱποϊ θη 
ψνΒϊςἢ ἴῆτενν Ἰρῆς οα τῆς τεαὶ πδίυγε οὗ 
μἰβ ἱπίεσοουσβε νι ]εγυβδίεπι. --- μετὰ 
τρία ἔτη. Α ἀϊβετεπε ργεροβιιίοη 8 πεζὰ 
εἰηρίογεὰ ἔγοπι ὑπαὶ υδεὰ ἰπ 1ϊ. τ, νι ἢ 
ἀεβοσίθεβ ἃ πηϊββίοῃ νυ ἱτπίη ἐουγίεεη γεδγβ. 
Ιπ τΠϊ8 σαβ6 πὸ ργεοῖβε ἀδίε ἰ8 ἱπιρ!εά ; 
ἔοσ ἴῃς οδ]εοῖ 18 ποῖ ἴο ἀδῖε δε νἱβιῖ, δυῖ 
ἴο 5ῃονν ἴπδι ἴσας [.]1] γεθᾶγβ αἵ ἰεαβὲ μδὰ 
εἰαρβεά δείογε Ραὺ]ὶ δαᾷ δὴγ ἱπιεγοουζβε 
ΜΙ ἢ ἰδ Ὑ νεῖνε.---ἰστορῆσαι : ἐο ἐπφμῖγε 
οὗ Οεῤλας, ἐ.ε., το οδιδίη ἱπέοττηδιίου ἔγοπι 
Βίπι. Τῆΐδβ 'β ἴῃς ἀδυδ] πιεαπὶπρ οὗ ἴῃε 
νεσδ; ἴῃ Ηετζοάοίϊυβ, δηὰ οἴβενδετγε, τ 
ἀεποῖεβ νἱβϑῖ8 ραϊὰ ἴο ρίδοεβ οἵ ἱπίεγεδι 
νυἱτἢ ἃ νίεν τὸ ρειείηρ ἱπίογγηδτίοπ δδουῖ 
ἐδεπὶ οἡ πε βροῖ. Τῆς οἰτουπιδίδῃςεβ ἰῃ 
ψΒῖοἢ Ῥδὺ] ἐουπὰ ΠἰπΊ861Ὁ δὲ {μδὶ {πιὰ 
πλλκα (Π]8 βεῆ8ε νεσὺ ἀρριοργίαῖς:. Ἧς 
Βαὰ ὕεεπ βυάάεθηϊν ἀγίνεῃ ἔγοπι ἰδ πὶ πί8- 
τ δἱ Ῥδπιᾶβουβ, ἀπά τννᾶβ ᾿οπιρεϊ!εὰ ἴὸ 
8βεεὶς ἃ πενν βΒρῆῇεγε. Ης οουϊά ποῖ ἴυτη 
ἴο δὴν δάνίβεσ τῆογε νϑίυδοϊε ἤδη Ῥεῖεσ 
ἴος ἀειϊετγηϊπίπρ δἰ ξαΐϊυτα σουγθα. ΕῸΓ 
ἴπαι Αροβεῖε ννᾶβ ποῖ οῃἱυ ργοπιίπεηϊ ἰῃ 
πε ρεηεσαὶ ρονεγηστηεπὶ οὗ ἴδε Οπυτοῖ, 
Ῥυϊ δὰ ἰάκεὴ τῆς ᾿εδὰ ἰπ ἰἰ8 εχραπβίοῃ 
ἘῪ δ νἱβἰ18 ἴο ϑαπιαγία, ἰο ἴῃς πηδγιεἶπια 
Ρἰαίη, δπὰ το σξεβᾶσεδ, ἀπά ὃν πὶβ Ῥαρ- 
τἴδπι οὗ ἀδηεῖεβ. [Ιπ βρίϊε, ἐπεσεΐογε, οὗ 
ἴδε ἄδηρετι οὗἉ τενί βἰτίηρ [Ἔγυβαὶεπὶ, Ρδ0] 
τεραἰγεὰ {πι πε τὸ οοηϑυΐϊ Ρεῖεσ 88 ἴο 
δονν πε ςουἹά Ὀεξῖ βεγνε ΟἾτίβι.-- -Κηφᾶν. 
ϑενεσαὶ Μ55. ρῖνε τε ατεεκ ἴογπι, Πέ- 
τρον, οὗ {τΠ|8 παπιε; δυῖ τῆε Ηεῦτγεν 
ἔοττλ ἄρρεαγβ ἴο θὲ ἴδε οτὶρίῃηαδὶ τεδάϊηρ 
τγουρδουϊ τπε Ἐρίβε]ς, Ἄχοερὶ ἰπ ἰϊ. 7, 8. 
Αὐἱ ]εγυβαῖεπὶ πε ννὰβ ρσοῦδῦϊν Κπονῃ 
ὈΓγ ἴδε πᾶπῖὲ σερῆδβ, δὺς ἰπ τἴπε ατεεκ 
ΟΒυτοῦ δὲ ἴαγρε ὉῪ ἴπεῸ πᾶπὶς Ρεῖετ.-- 
ἐπέμεινα. Βοιῇ ἰπ {πε Αςιβ πὰ ἰη ἴδε 
Ῥαυϊπε Ἐρίβεῖεβ τη18 νεσὺ ἀεποῖθβ ἴῃς 
ςοπϊπυδηςε οἵ ὑχγοϊοηρδίίοη οἵ ἃ βιῖδυ.-- 
πρὸς αὐτόν. ΤΠὶβ οαπ Παγάϊγ ὕε -- παρ᾽ 
αὐτῷ, 1 αδοάε «ευἱἐλ΄ πὴ. ὙὍὙῆε οἴδυδε 
ΕΧΡΓΕΒ568 σαῖμοσ ἴῃς πιοῖϊνε ἕο Ρδυ}Β 
1ἰπρσεγίηρ δὲ ]εγυβαίεπι, 1 ἐαγγίεά ἰο 5:ὲ 
κἷνι ἥεοη ἀαγε5. 

ΤὨϊΚ παγγαῖίνε 18 80 ἱπάερεπάεπὶ οὗ ἴῃ 8 
δοοουης ρίνεη οἵ Ῥδυ]8 ἤτβι πιεεῖϊηρ 
ἢ τῆς Ὑνεῖνε ἴῃ Αςῖβ ἰχ. 26-20, παῖ 
δοχῆε οσίτἰοβ φυοβιίοη ἴτας ἰάεπεῖν οἵ τΠ 8 



τς ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΄. 

Κηφᾶν,;: καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε 19. ἕτερον 
δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ᾿άκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. 
20. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 

21. Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας " 

᾿ Κηφαν ΜΑΒ 17, εἰς. ; Πέτρον ΜΟΘΕΕΟΚΙΡ, ἢ 

νο νἱδῖβ. Βυῖ ἰξ 8 οἷδασ ἰῃαὶ ὈοΙἢ 
Ραβδαρεδ αἰϊκε γεῖεσ ἴὸ Ρδυ}᾽ 8 ἤγβι τεϊυγῃ 
ἴο ]εγυβδίεση, αἴϊεγ ἃ ῬοΙοπβοᾶ βοϊουγῃ 
αἱ ᾿Παχηδβουβ; δηὰ πε βυδιΐε ΒΑΓΠΊΟΩΥ 
οἵ ἴᾷε ἴννο παγγδῖνεβ ἰ8 ἃ8 φοπβρίςυοιβ 
848 πεῖς ἱἰπάερεπάδπος ἰῃ ἀείδὶϊβ. ὙΤΒῈ 
Ἡἰδίοσυ ϑβίδῖεβ ἴδε ὕδαγε ἕδος ἰπᾶὶ Ρδυὶϊ, 
Βηάϊηπρ Πἰδ {π|| ἰπ ἱπηπγίπεπε ἀδπρετ ἤἴτοτι 
τῆς ]εννβ δὲ δδζηδβουβ, ἤεά ἰο γι βδ τι; 
τε Ερίδβεϊε ἐχρίδἱπ8 ἣν πε ἐποουπίεγεὰ 
80 ΟὈνίοι!ϑ 4 ἀδηρεγ; ἴῃε Ερίβεῖε βίδίεβ 
τπδῖ πε ρῥγοϊοηρεά ἢἰβ βίδα ἴο 8εὲ Ρεῖεγ; 
τς Πιίβίογυ εχρίδίπβ ἴδ 6 ννᾶβ ὑπαδὶς 
ἴο ρψαὶπ δοςεββ ἴο ἴπε Αροβίῖεβ ἔοσ ἃ {ἰπ|6. 
Τῆς Πιβίογυ τεοοσγὰβ ἴῃς ῥγίποραὶ Ἴνεηῖβ 
οὗ {πε νίδιῖ ἔτγοπι {πε Ὠἰβίογιοδὶ ροὶπιὶ οὗ 
νῖενν, ΖΦ...» [Ὡς ἀρργεπεηβίοηβ ἔεϊς Ὁγ ἴπ6 
ΟἸὨσγίβείδῃ θοάυ, πε ἰπιεγνοπίίοη οὗ Βδγ- 
ὨΔΡ845, {πε αἰϊεπιρίβ οὐ Ῥδυ] 8 1ἰξε ; τῆς 
δυϊτοδὶ ορτΡἢΥ Ρ48868 ἴῃ68ε ὃν 485 ἑοσεῖίρῃ 
ἴο [18 ρύγροβε, δὲ 15 ἔδγ σίομεσ ἰπ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] ἀεῖα:}8, τεϊδείηρ ἱποίἀεπίδ!ν τπὰ 
ἀαῖςε, τπε τηοῖϊνε, ἀπά {πε ἀυγαιίοη οὗ ἴπε 
νἱβὶῖ, δηᾶᾷ ραγιϊου δ βίηρ τῃῈ Ὀγαίδγεη 
ψνἤοπι ΡδυΐΪ βανν οα ἴπε οσοδβίοη ; ννβοσα- 
48 ἰῃ ἴπ6 Αςῖβ πιεπίίοη ἰ8. τπεγεὶν τηδὰς 
οὗ τῆς ἀϊδοῖρ᾽εβ ρεπεγδαιγ. 

Ψες. 19. εἰ μὴ Ἰάκωβον. εἰ μή πιᾶγν 
εἰζμεσ βίδίε ἂη Ἴχοερίίοη ἴο ἴῃς ρτεοεάϊης 
περϑῖῖνε οἶδυδε (- ἐχοεῤέ, Ξαὐε), οἵ τιογεῖν 
αυδίϊέν ἴε (Ξ δέ ομἱγ), Ὧ5 ἰ ἀοββ ἱπ [κα 
ἰν. 26, ἐο ποπδ οἵἩ ἐλένε, οςς., τὰς ψἱάονΒ ἱπ 
Ιβγϑεὶ, διέ ομὶγ ἰο ϑαγεῤία ἱπ δέάοη ; απὰ 
ἴῃ 64]. ἱ.. 7, πο οὐδεν Οοεῤεῖ, ομὶν (εἰ μή) 
ἐᾷεγε αγό σονριε ἐδαΐ ῥεγυεγέ κε Οαοεῤεί. 
ΤὨς ἰδιῖεγ ἀρρϑᾶτβ ἴο δὲ ἰΐ8β πηεδηὶπρ 
Βετθ. [1 ]8πιεὲβ μδά Ὀεεπ επεεεὰ δῃ 
Αροϑβεῖε, πε δυΐμοσ ννουἱὰ ργοῦρδοὶν δανε 
νυττίοη {παῖ ἢς βανν πὸ οἵποσ Αροϑβίΐθβ Ῥὰς 
Ρεῖεν δπὰ Ϊαπ|εβ. Βυΐ πεῖε δε βίδίεβ 
εὐ ρδ δίς! ἴμδὶ ἢς 8ανν ΠΟ βεοοπὰ (ὅτε- 
ον) Αροβίϊε, οπἱν [λπιεβ. Τῆς Ἐρίβιϊε, 
κε 186 Αοἷἰβ (βθε χίϊ. 17, χν. 13. χχὶ. 18), 
ΓΑΙ τεοορηίβεβ ἴῃς Ἰεδάϊηρ ροβίτίοπ οὗ 
7Άταεβ ἰπ τῆς Ἰοςαὶ σδυτοῦ ((γ. ἰϊ. 9, 12) ; 
δη ἴῃς δςοϊεβίαβειοαὶ ἰγδάιτίοη νυ ἢ 
δητ 1168 ἰπὶ Βίβπορ οἵ εγυβαΐεπι σοσσο- 
ΒΡΟπάβ ἴο τῃΐ8. ΑἹ] {πε δνίδεηπος Ἰεῖ οὗ 
[15 11ξπ βυρ ρεβῖβ {πὶ πε οἰυπρ τπγουρβουὶ 
818 ΟΠ σι βεῖδπ 11ξε τὸ ]εγυβαετὶ ἀπά ἀϊὰ ποῖ 
υπάεγίακε βοῇ πλββίοπασυ ἰδθουσθ 85 
ψουἹὰ δητίεῖε Ὠίπη ἴο τῆς ἀεείρηδιίίοη οὗ 
Αροβεῖε.-- -τὸν ἀδελφὸν... 4π|ὲβ 5 

Βεῖα ἀεβογι θεὰ 45 ἐλε ὀγοίδεν οὔ ἐὰε Γογά 
ἴῃ ογάεσ ἴο ἀϊβεϊηρσυΐϊϑβῃ πὶ οπὶ [8πι68 
πε βοη οἵ Ζερεάες, ψγῇο ννᾶβ ᾿ἰνίπρ δ [Ὡς 
εἰπε οὗ Ῥαυ}8 βγϑὶ νἱβί ; δαϊ εἰβεννπογα 
ἃ5 ]Άπιεβ: αδϊεγ ἴῃς ἀδαιἢ οὗ τε οἵἴδεγ 
]Άπιεβ ἴθογε Ἵοουἱὰ δε πο υεδβίίοη ννῇο 
Ψ88 τηεδηῖ. 

γεσ. 2ο. Τα βοϊεπιηίυ οὗ τηϊδ ἀρρεδὶ 
ἴο ἀοά ἰπ δεἰεβιδιίοη οἵ Η!β ἰγυτῃ πλᾶγκβ δὶ 
οπος ἴπε ἱπιροτίαπος ψῃὶο ἢ Ρδυΐ διιδομεὰ 
ἴο δῖ ἱπάερεπάεπος οὗ Ὠυτηδπ ἰεδοῇεσβ, 
δηὰ τῃε ρεγβίβίεηου οὗ τῆς τηϊβγεργεβεηῖδ- 
ἄοη ἴο ψηοῆ Πα πδὰ θεὲ Ὄχροβαά.--- 
ἰδοὺ. ΤῊΐδ ἱπιρεζαῖϊνε ἰ8 δἰνναυβ υδβεὰ 
ἱπιει)εοι ΠΑ Ιν ἴθ ϑογίριυγεβ: ἔπε βυῦ- 
βεαιδηῖ ὅτι ἀδρεπάβ ου ἐνώπιον τ. Θεοῦ, 
ὙΠΟ [48 ἴδε ἔοτος οἵ 8ῃ αἰτεβϑιδιίοη. 

νν. 21-23. Αδουϊΐ ἴεῃ γεδζβ οἵ ἴῃς 1ἰξπ 
οὔ Ῥδυϊ, θεΐννεεη 15 Πίσης ἔτοτὶ [εἐτυβδϊεπι 
ἴο Ταγβυβ ἀπά ἢΐβ γεΐυγη ο [εγυβδίεπι ἔοσ 
186 Αροβίοϊϊς σουης!!, ἃσε πεσε ραββεὰ 
ονεσ. ὙΠΟΥ Μέγα βρεηΐῖ, ραγίν ἴῃ δπὰ 
δτουπά Τδτδὺβ ἀπὰ Απιϊοοῖ, ραγὶγ ἴπ ἴῃ ε 
7οἷπὶ τηϊβδίοη ἢ Βαγηαθαβ ἴοὸ Οὐρσυβ 
δηὰ Αϑβία Μίπου. Ὑῶε Οδ᾽αϊίδπβ ννεγὲ 
αἰτεδάγ δοαυαϊπιεά νττ {πε Ἰεδάϊηρ ἔαςῖ8 
οὗ τῃδῖ ρεγιοά, δπὰ ἰξ ννδ8 πεβάϊεββ ἴὸ γεῖδσ 
ἴο [Βεπὶ Πεγε : ἐπουρῇ τπαῖ Πα βρεπὶ ἴποβα 
γοᾶγϑ, ᾿ἶκα ἴποβα δὲ ᾿Πϑαπηδβουβ, ἱπ δη ἰη- 
ἀερεπάεπε τηϊπίβίσυ δὶ ἃ ἀϊβίδπος ἔσοτῃ 
7εγυβαίεπι. Ης ἀϊά ἰηδεεὰ τεραῖγ {1 Πὲτ 
οποα ψἱἢ Βαγηδῦδβ ἴο Ὁ: 8]πι8 τοσῃ 
Απιίοςῃ ἴο τῇς ΕἸάετβ  ὃδυῖ οἰτουπι- 
βίδῃςεβ ργενεηϊθαᾶ δὴν ἰπίεσοουσθε ντἢ 
τε Ὑννεῖνε δὲ μδὲ εἰπε: ἴου Ὀείογε 
186 τεδοδεὰ ἔπε οἷν τῆε Ηετγοάϊδη ρετ- 
βεουϊΐοη δαὰ Ὀερυπ, δηὰ {πε ᾿εδαϊηρ 
ΟἈγιβείδπβ γασα ἐπ μετ! οὐ ἀεδίῃ δὲ ἴπε 
παπάβ οἵ Ηεγτοά. ϑυϊ πἰπιβεὶζ οἂπ ΟἿΪΥ 
Ὧδνε ραϊὰ ἃ βεοζεῖ δπὰ δυγιίεά νἱβί: ἴο 
ἴδε εἰν, δηὰ ᾿πουρμς ἰξ πεεάϊεββ ἀρρϑτ- 
Ἔπογ ἴο πιεπιίοη ἃ ἰπ τΠϊ5 ρίδςε.---κλί- 
ματα. ΤὨῖβ ννοτὰ ἀεποῖεβ ἴῃς ἔτίπρεβ 
οὗ οοαϑβιϊαπὰ 58ἰορίηρ ἄοννῃ ἔτοπὶ ἴδε 
τηουηϊαίηβ ἴο ἴπε 8εᾶ ἱπ ποσί -ννεβίεσῃ 
ϑυτία δηὰ εαβίεσῃ, ἐ.5. Βοπιδη, ΟἸ] ἰδ. 
11 1ῖἋ8 ἀρριἰεὰ ἰπ 2 ον. χί. το ἴο ἴδε 
ςοδβιϊδηὰβ οὗ Αςδμδίδ. 

Τῆδ πᾶπια ϑγτία 18 ρἰδοεὰ θείοσε ΟἹ] ϊςΐα, 
τπουϑῆ {πὲ τηϊηἰβῖγυ δὲ Τασβὰβ ργεοςδὰ 
τῆαῖ αἱ Απιίοοῃ : ἕο ἴῃς ἰδεῖε ννὰβ ὈῪ 
ἴαε ἴῃς πιοτε ἱπιροτίαπι δηά ργοϊοηρεά 
τηϊηἰβίσυ. Α ἄωγίμες τεάβοπ ἴοσγ ῥ᾽ δοὶη 
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22. ἥμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας 

ταῖς ἐν Χριστῷ" 23. μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε 
νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἦν ποτε ἐπόρθει. 

11. τ᾿. Ἕπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. 

ϑυτία ἤγϑε ψγα8 ἴῃς βυδοτγάϊηαις ροβίτίομ 
οἱ ΟἰΠοὶα: ἔος Κοπιδη ΟἸ]ςα νναβ, {|Κκὲ 
]αάξεα, ομἱν ἃ ἀϊβισγίοι οἵ ἴπε στεδὶ ρτο- 
νίπος οὗ ϑυτία, βεραγαίεῖυ δάπιϊπιβιεσεά 
ὉΥ δη ἱπιρεσγίδὶ ργοουγδῖογ δὶ ΤἌγβιι8. 

Ιῃ Αοἰβ χν. 41: ϑυτγία δηὰ Οἰ]οῖα ἅγα 
σουρίεά ἰορεῖμε 88 ἔογπηὶπρ ἃ 3ίπρὶἊ 
τερίου (τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν), πο 
Δτῦςο]ε Ὀεὶπρ ἰηβεσιεὰ Ῥείοτε Κιλικίαν; 
ποῖ 80 πετα, ἴοσ ἴῃς ἤχει πιιηϊβίγυ δὲ Ττ- 
8.18 ννᾶβ ἀϊβιίποι ἔτοπὶ ἴπδὶ δὲ Απιίοςδ. 

Ψες. 22. ἥμην δὲ ἀγν. Τῇε οοττεοὶ 
τδηβἰδιίοη 15 ποῖ 1 τας μπχποιση (45 οὔσ 
νεγβϑίοῃϑ τοηάεγ (1), αι 1 τσας δεεονμὴμρ᾽ 
μπλποιυπ. Αὐ τὲ Ῥερίππίηρ οὗ τῃϊ8 
Ρεσίοά ἢς ννᾶβ ἃ ἔδιη]αν ἄρσυτε ἴῃ ]εγὰ- 
βαΐϊδηι, δυῖ ἴῃ τῆς Τςουζδς οὗ ἴδῃ γβδγϑ' 
αὔβεηος πα ρτδάυδιν θεσδπιε ἃ βίγθηροῦ 
το πε ΟἨτίβεῖδπβ οὗ [υἀ:58.---ἐκκλησίαις. 
Τηβ ραβϑᾶρε βρεᾶκδβ οὗ [δε ΟὨυτοπ68 οὗ 
7υάξεα ἱπ τῆς ῥ᾽ υγαί, 48 ἄοεβ 4150 σ Τεββ8. 
ἰϊ. 14. [πῃ τὲ Αςῖβ ἴῃς Οδυτγοῦ τπτουρἢ- 
ουὖῖ Τυάκα, αΑ11εε ἀπά ϑαπιαγία 18 ἀε- 
βοδεά 88 ἃ βίηρὶε Οπυγοῦ δοοοζγάϊηρ τὸ 
πε ἰεχὶ οὗ τῆε Ῥεβὲ Μ958. (ἴχ. 31): ἴπ6 
ἔυπάβ σοπιτθυϊεά ον {πε ταϊϊεῖ οὐ {πὲ 
Ῥοος ΟἸ τί βείδπβ ἱπ 1υάδα ἂγεὲ παπάεά 
ονεσ ἴο (δε ΕἸάδιβ δὲ }εγυβδίεπι (χί. 20, 
χὶϊ. 25) ; Ὀσεῖῆγεπ ἴτοση [δα ἃγε Ἴσεη- 
ϑυτοὰ 8ἃ8 τηειηῦεῖβ οὗ ἱππεῖς ον δοὰγ 
ΌΥ ἴπε Δββεπιθὶεά μυχοῦ δὲ [δγυβδίθτη 
(χν. 1, 24). τ νουϊὰ 5εεπ ἔγοτι [818 ἴῃ δὲ 
ἂπ εἤεςεινε υηϊν οὗἁ δἀπιίπἰβιγαϊίοη δηὰ 
οοπῖσοϊ εχίβιεὰ ἴῃ 1εγυβαίετα β'ἀε ΌῪ δίς 
ψ ἢ ἰοςα] ογραπίβαϊίοη οὗ ἴδε βενεζαὶ 
Οδυγοῆεβ οὗ [υἄςά. 

γες. 223. ΤἼῖἼε ψαΐέμ βδετὴβ ἴο Ὀε Βεζε 
ἰδεπειβεὰ νἢ τῆς ᾿ἰνίπς Ὀοὰγ οἵ δΡε- 
Ἰίενεσῦβ, ἴοσ τ]8 νεῖβϑε ἀεβοσῖρεβ ϑδὺ] 25 
ταλιεῖηρ μᾶνος οὗ ἐλε ζαξέᾳ, ΜΈΆΠε νεῖ. χ3 
ΔΡΡΙΙε8 ἴμδϊ ἴεσπὶ ἴο τπε Οληγολ. 

εἴ. 24. ὙΒΕῪ ρἱογιβεὰ αοά ἰπ 8αυ], 
δβοσί δίης ἴπ6 οθδηρε δπτίγεϊυ τὸ ἴῃ 6 στᾶος 
οἵ αοά ννοτϊεῖηρ οη δὶβ Βεασῖ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ 1].--ῆν. 1-το.ς ΝΑΒΕΑΤΙΝΕ 
ΟΡ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟΒ᾿ Β ΝΊΒΙΤΥ ΨΙΤΗ ΒΑΚΝΑΒΑΒ 
ΤῸ ΤΗΕῈ ΟηὕκΟΗ ΟΡ ΪΕεύδβαιεμ, Ηι8 
ῬΕΌΙΤΙΕΒΒ ΝΕΟΟΤΙΑΤΙΟΝΒ ἍΙΤΗ ΡΑΒΤῪ 
ΨΕΛΌΕΕΒ, ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΕΟΤΗΕΕΡῪ ΜΨΈΠΟΟΜΕ 
ΑΝῸ ΒΕΓΟΟΝΙΤΙΟΝ ΗΒ ἘΕΟΕΙΝΕΡ ΡΕΟΜ 
ΑΜΕΒ ΡΕΤΕΒ ΑΝῸ ΪΙΟΗΝ.-- Ὡς δυΐδοτ 
88 βῆονπ Ὁ ἃ ταρὶ ἃ ρίδηςε ονεῖ ἴῃς 

ἢγβε τηϊσίεεπ γεᾶσβ οὐ ἢὶβ Οἢγιβείδη [1 
δον ἱπάερεπάεπι πε πὰ ὕεεη οὗ μυπιδη 
τεδοπίηρ δἱ ἢδίβ Ἴοηνεζβίουη δπά βυῦ- 
δεφυθηῖίν. Ηε πον ργοζεεάβ ἴο γεςοσζὰ 

24. καὶ ἐδόξαζον 

186 ἴσὰε Ὠίβίογυ οὔτπε περοιίδιίοπβ  ὨΙ ἢ 
ὃς παὰ υπάετίακεη ἂἱ 16γυβαὶεπὶ ἰη οοπ- 
7πποκίοη νυν Βαγπδῦδδβ ἴπ ἔπε Τουτίεα πι ἢ 
γεᾶσ οὗἉ Πὶβ πιὶηἰβῖσγ. (Οη τῆς ἰάεπεῖςν 
οὗἨ τηϊ5. οοπέεγεπος υνἱτῇ τς Αροβίοϊϊς 
Οουποῖ!, ἤοβε ργοςεεάϊηρβ ἀγα γεοογάεὰ 
ἰῃ Αςἰβ χν., 8ε6ὲ ἱπιτοά., Ρρ. 141-144). 
Τῆς Οαἰδιίαπβ ψγεγε ννῈ}} ἀννᾶσε οὗ πὸ 
Ῥοβίτου οὗ Ρδυΐ δπὰ Βαγπαῦαβ ἴῃ {δε 
ΟΒυτοῖ οὗ Απιίοςῃ : ἰἴὶ ννὰβ ποῖ τποσείοσγε 
ὨδΟδββῶσγυ (0 βίδίε ἱπ ὄχρσεββ ἰθγπΊβ ἴῃ δὶ 
πεγ νετε ἀερυϊεὰ ἴο τεργεβεηὶ (μδὶ 
Ομῃυτοῦ. ἘΕπουρῃ πὶ {πεῖς ἤγβὲ δοι 
85 ἴο ἴαγ Ὀείοτε ἴπε Οπυτοῖ οὗ ]εγυβαϊεπι 
ἂῃ δοοουπὶ οὗ {πε αοβρεὶ πεν Μετὰ 
Ρτεδοδίηρ ἴο ἴῃς ΟΘεπεῖεβ, δὰ τμδι ἐμεῖς 
αἰνίπε Τοοπηπβδίοη ἴο {πε ΟΘεπι]ε8 ννα5 
ΠΥ τεοορηπίβεά Ὺ τῆς ᾿ἰεδάδιβ οὗ πὰ 
ΟΒυτοῇ αἱ εγυβαίετη. Ὑῆεν πεν δἰγεδάν 
ἴλε ρέπεγδὶ οὐκπε οὗἨ Ἔνεπίῖβ: ἴογ ἴδ8 
τεβοϊυτίοη δάοριεά δὲ 17εγυβαίεπη, πὰ 
Βυ βευθπεν ἀρργονεὰ δὲ Απιίοομ, μδβαά 
θεεη ἀυΐν σοπιπιυπίςαιεὰ ἰοὸ ἴπεπὶ Ὀγ 
Ῥαδὺὶ Βίπιδεῖῖ, Ηἰ5 οὔγεοι ἰπ τῖ8 Ἐρίβεϊα 
ἰ8 ἴο τεπιονς πιθοοπβίγυσεομ 845 ἴὸ ἢὶδ 
οντι ρΡοβίτίου. Ηἰβ τείεσεπος οἵ {πὶβ 
αυεϑιίοη τὸ πὸ Ομυγοῦ οὗἉ εγυβαϊεπι πδά 
Ῥεδη πιϊβγεργεβεηιεὰ Ὧ5 δὴ δοῖ οἵ βυῦ- 
τηϊβδίοη δηᾶ δοκπονη)εάρτηεπηι οἵ ἢϊβ οὐνῃ 
ἱηξεσίοσίν, ννβεγεδβ πε δὰ γεδ!}ν ργοουτγεά 
πε οοπάετπηπαιίοη οὗ ἐΐε γαΐ5ε ὀγείμγεν 
ψ ῃῸ ἀεπίεὰ Πὶβ δυϊμοσιῖν, παὰ βιεηςεᾶ 
δῖ8β ορροπεηΐβ, πὰ πιεῖ υνἱτἢ ὉγοιπΠεσῖν 
ξε]Ἰοννβῃΐρ ἀπὰ [Ὁ]}] στεοορπιοη δὲ {δε 
Βιαηᾶβ οὗ [π|ε8 Ρεῖεγ δηὰ [οδῃ. 

ες. 1. διὰ δεκατ. ἐτῶν. Οτεεῖς υβαρε 
ἴῃ οαἰουϊδιίηρ ἱπίεγναϊβ οὗ ετης Ὀεΐννεεη 
ἵν Ἔνεηῖβ γδοίοῃ8Β ἴννο γ6δγ8 ἔογ ἔπε ἴννο 
Ὁγόκθῃ γεᾶσβ δὲ ἴῃς Ὀερίπηΐηρς δπὰ επὰ 
οὗ τε ρεγίοά. ϑοπὶε οτἰτἰςβ, ποίδοϊν 
1τὶρδείοοι, οσαἱσυαία τἢϊ8 ρετίοά ἔτοηι [8 
τηδεῖίηρ ἢ Ρεῖεσ πιεπποποὰ ἰῃ ἱ. 18: 
δυῖ τΠϊ5 δἰίδοπεβ ἔασ ἴοο ταυςῇ ἱπιροτίδπος 
ἴο ἴδιαι ἱπίεγνίενν. [1 15. Οὐἱν τηεπιϊοπεὰ 
Δηὰ ἰἴ8 ἀδῖε Ἰοοβεῖγ ἱπάϊςαιϊεά ἰῃ ογάες ἴο 
8ῆον παῖ τἴσες 7011 γεοασβ ραββεὰ θεΐοσες 
πεν Βαᾶά δὴν ἱπίδιοουγβε. Τῆς ἀοπιίπαπι 
ποῖε οὗ τἰπης τπγουρδους ἴῃ ἔπε τη οὗ 
τε δυῖμοσ 15 βυγεῖν τῆς οοπνετβίοη : δηά 
πε οδγεςὶ οἵ βρεςϊγίπρ ἃ ρεγίοἁ οἵ {ἰπι8 
Πεῖα, ἃ5 ἰπ ἱ. 18, ἰβ ἴο βῇονν πον τΏΔΩΥ 
γεδτβ οὗ ΟΠσίβείδη [πὸ ἢδὰ ραββεὰ εΐογε 
ἴδε ἐνεηι.---Τίτον. ΤΠε πᾶπιεβ οὗ ἴδε 
ΟΠ τ βείαπβ ψῆο δοοοπηραπίεἃ Ῥδὺϊ δηάὰ 
Βαιπαραβ ἅτε ποῖ ρίνεῃ ἰπ Αςῖβ χν. 2. 
τ ἀρρεᾶαγβ δαὶ Τίτυβ, ἃ ατσοεῖς ΟΠ γί βείδη, 
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ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον" 

2. ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον 

ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μή πως εἰς 

κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον 3. (ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ, Ἕλλην ὧν, 

οπς οὗ Ραδυ]β οὐῆὶι οἰ άσεπ ἱπ ΟἾσίβε, 
48 δποηρ ἔπεπι, δπὰ ἰπᾶὲ Ῥαὺϊ ννδβ 
τεβροηβίδ]ε ἔοσ Πἰ8 βεϊεοτίοα. Η!8 οποίος 
οὗ 4 ἀτεεκ ἔογ Πῖ8 σοπιραπίοη Ἂνίποθβ 
πε ἀειεττηίπεά βρίγις ἢ ὙΠοἢ με 
βίατιςἃ ου ἢἰβ πηϊββίοῃ. 

νες. 2. κατὰ ἀποκάλνψιν. ΤῊϊΒ 
Βίδιεπηθης οὐ Ῥδυβ πιοῖϊνε ἰβ ἰπ πὸ 
ὙΑΥ ἱποοηβίβιεπε ἢ πε ἱπάερεπάεπι 
βἰδιεπγεηὶ ἰη τς Αςἴϑ πὶ ἢε ννᾶ58 ἀερυϊεά 
ΌΥ ἴῃς Οῃυτοῆ. Τῇὲ τενεϊδιίοη τῆᾶῪ 
δᾶνε σοπὶς ἴο Ῥαυΐ Ὠἰπηβοῖζ, ἀπά ἰπ τῆδὲ 
οᾶδβε ἢε ρτιοπιριεὰ {πε ἀεοϊβίοη οὗ ἴδε 
ΟΠυτοῦ, οὗ νν»ῆϊοῆ πε δπὰ Βδγπδῦδβ ννεγα 
δἵ τῃδῖ τἰπις ἴῃς τυ ]ηρ Βρίγιβ ; οἵ 'ἴ τῇδ 
Βᾶνε Ὀδθη πιδάς τπγουρῇ ἴῃς ϑρίγις ἴὸ 
ἴδε ΟΠυγοῆ, ἱπ ννΠϊοἢ οαβς Ῥδὰὶ ννουϊὰ 
οουπὶ ἰξ τρις δῖ οπος ἴο οὔεν ἢἰβ νοὶςδ. 
--ἀνεθέμην . .. Τνο ἀϊβετεηῖ τηεῖῃοάβ 
οἵ δοῖϊϊοη γε ἤεεὲ βρεοϊῆεᾶ, ρυδ]ῖς 
δἀάτεββεβ ἀεβογίδίηρ ἴῃς παῖυτε δηὰ 
τεϑαϊὶ οὗ της Αροβεῖε᾽ 5 ργεδοῃϊῃρ ἀπιοης 
{πε Οστεεῖκβ, ἀπά ργίναιϊε ἱπιεγνίεννβ υτἢ 
ἰπάϊνϊάυα] Ὀγεῖμγεη οσ ὅτου οὗ Ὀγεΐσεθη. 
ὙΒε ἰετπη κατ᾽ ἰδίαν ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶν 
ΒΕΟΓΕΟΥ ἰῃ ἴπεβε οοτητημπηίςαιίοηβ. ΤΠα 
οοπίεχι βῆονβ παῖ τῆς ροὶπὶ δὲ ἰββιια 
ΜΆ8 ἴῃς οἰγουπιοϊδίοη οὗ Οεητ]ε ςοηνετγίβ. 
-- τοῖς δοκοῦσιν. ΑΒ τη18 ρῆγαβε γεοὺγβ 
ἴουγ τἰπ|65 ἴῃ εἰρῃι νεγβεβ, ἰξ 18 πεοδββᾶγυ 
ἴο ἀεϊεγπγίης [8 ἴσας τηεαπίηρ νυ ἢ 5οπλα 
Ῥτεςϊβίοη. δοκεῖν πονδεγε εἶδε οοπνευβ 
πε ἰάεα οὗ βυρετίοτγι εν ἱπιρ!εὰ ἰπ οὺγ 
νεγβίοῃβ, οὕ γεῤμέαδοη (ο7 γεῤμέε Ἐ.Ν.). 
Τῆε ἵνο ρδββᾶρεβ δά υςεά ἴῃ 1185 δυρρογί 
ἀο ποὶ βίδηὰ τῆς ἴεβϑὶ οὗ οτγιεἰςϊβαι: ἰπ 
Εατ., Ἡεγαοῖ., 807 ἴπετε ἰ8 ἂπ οὈνϊουβ 
εἰΠρ5ῖ8 οὐ εὐτυχεῖν, ἱἰπ Ηεε., 295 οἵ δόξαν 
ἔχειν. [Ιπ ἴδε ἰδῖτε ἱπάεεά δοκούντων 
ἌΡΡεδγβ ἴο δε ἃ ογπίςδὶ οοπιπιεπί οἵ {πε 
ἁἀεροβεά χιεεη οἡ ἴῃς ὑπτεδιν οὐουϊννατὰ 
εἴονγ. 

[πη ἕδος δοκεῖν, [κε σεενὶ ἰπ ἘΠ] 8ῃ, 
88 εἰἴμοσ ἃ πευῖγαὶ ἔεγπὶ νυν ίςἢ ἐχργοββδοά 
δοςογάϊηρ ἴο {πε ςοπίεχὶ Δ᾿Υ ἱπιργαβϑίοῃ, 
βοοά οτ Ὀαά, ρτοάυςεά Ὀγ ἴδε ἀρρεάγδποε 
οὗ δὴ οδ]εοϊ, οὐ ἰξ ἰαϊά βἴγεββ οἡ τῆς 
πησθα ν οὔ ἴῃς πηεγε ουϊννατά Βεπιδίδηςς. 
Τῆς ατεεκβ ἄννεὶς οἴἴεη οἡ ἴῃ σοηϊγαβὲ 
Ὀεύμψεεη δοκεῖν ἀπά εἶναι επιδοάϊεὰ ἱπ 
τε ἴαπιουβ ᾿ἰπε οἵ “ἘΈβομγίυβ οὐ γὰρ 
δοκεῖν δίκαιος ἀλλ᾽ εἶναι θέλει. [Ιπ 
νεῖ. 6 (18 σοπίγαβδὶ γεᾶρρεδβ ἰπ ἴδε 
Δημεβῖ5 θεϊννεεη δοκοῦντες εἶναι ἀπά 
ποτε ἦσαν. ἴπ νεῖ. 9, Οἡ ἴδε σοπίγαγυ, 

οἱ δοκοῦντες, σουρ]εὰ 45 ἴξ 18 (πεῖε ἱτἢ 
στύλοι εἶναι, ἀεποίεβ ἴῃς πίρῆ εβιϊπιαῖς 
ἑοτιεὰ οὗ τς Τῆτεε. Τῆς εἰ] ριῖςαὶ 
Ρῆτγαβε ἀνεθέμην τοῖς δοκοῦσιν ἰπ νεῖ. 
2 βῃουϊὰ ἱπ ἴκε τδηπεσ δε ἱπιεγργεῖεά 
ὃΥ πε οοπίεχι. 1 ἴδκε ἰξ ἴο πιεᾶπ ἀνε- 
θέμην οἷς ἐδόκει δεῖν ἀναθέσθαι. Ραυϊ, 
8 ὧς πἰδίεβ, ὕὑσουρῃϊς ἴπς πηαϊῖε ἴῃ 
Ῥείναιε ἱπίογνίενβ Ὀείογε ἴποϑα ῃοτα ἴἴ 
βεεστηεὰ τὶρῆις ἴο ἀρργοδοῇ ἴῃ [ἢδῖ ννᾶυ, 5(., 
ἱπδυεηκίαὶ ορροπεηΐῖβ, γἤοβε Ποϑ ν πα 
ΜΆΒ Δηχίουβ ἴο ἀεργεοδῖε. πως... 
1 ννδβ οἵ νίταὶ πιοπηεπὲ ἴοὸ ἴτε '᾿νεϊέδγε 
οὗ τῆς ατεεῖκ Οπυγοῆεβ δὲ ταὶ εἰπῆς ἴὸ 
ἃνοϊά ἃ Ὀτεαςῖ ἢ ]εγυβαΐεπ. Βεβίδεβ 
εαλδγδοίηρ ἃ πιϊπογίτγ οὗ [ενγβῃ ΟἸ γί βιίδηβ, 
ἴδεν ψεῖς Ἰεανεπεὰ τπτουρῇ δηὰ τπγουρἢ 
ν ἢ 1 νν 8ἢ ἰηβπεποεβ, 50 τμδὶ ἃ αυάτγτγαὶ 
ταῖσδε πᾶνε ἰεὰ τὸ ἃ ἀϊβαβίγσουβ βο:8πὶ ἴῃ 
41} τῆς εχ βίην Ομυσγοῆεβ. Μοζε ἴδδῃ 
τηϊδ, τμδῪ τε εὰ 51}}} πιαίπῖν οὐ τῃς ΟἹά 
Τεβιαπιεηῖ ἔογ ἴῃς Ὀ4518 οὗ τπεὶγ [πε οϊ οοΎ 
ἃπὰ πιοταῖὶβ. Τῆς δρυπάδπε ρῥγοχηῖβα οὗ 
Βαγνεβὶ ἀπιοηρ ἴῃε Οταεκβ γεβιεὰ 5{}}] 
οη ἴδε πυςίευβ οὗ ἀενουϊ Θεηι6 8 ννῃο 
μδὰ Ῥεεπ ργερατεά ὃν τῆς τεδοδίηρ οὗ 
δε βυπάρορὺς ἴοσγ ἔπε ἰἊββοπβ οἵ Ομ γίβι᾽ 5 
Αροβῖϊεβ. τρέχω . .. ἔδραμον. Τῆς 
Ῥγεβεηῖ βυδ᾽υηςτῖνε ἰ8δ οουρ!εὰ Πέτα ψ ἢ 
ἴῃς δογίβι ἱπάϊοδιίνε, 48 ἰξ ἰβ 'ἰπ 1 Τῆ688. 
εἰ. 5, ἴο εχργθββ ἴδε ἔεαγ οὗ ργεβεηὶϊ 
(ἰϊυτε, σουρὶεὰ νυν 4 ἀσεδὰ {παῖ ρϑδὶ 
Ιαῦουτβ πδὰ Ὀεεπ γτεπάεγεά ἤμ]ς. 

νει. 3. Ἡοιυδεὶξ ευεη Τίΐμς, τοῖο τσας 
τοί ἐκ νιφ, δείηρ α αγεες, μαὰ ποὲ δὲέεν 
εονιῤῥεϊ τὰ ἰο δὲ εἰγεμνιεῖςσεά, ὙΤὮς ΙΔδὶ 
νεῖβε γεϊαϊεὰ ἐπε βίερβ ἴδκεηῃ ὃν Ῥδυΐ ἴο 
ἀΐϊβαγπι ορροϑβιτίου. Ηδ ννᾶ8, ονγενεσ, πὸ 
1ε88 τεβοϊυϊε ἱπ Πὶβ γεβιἰβίδπος ἴο ΔπῪν επ- 
οτοδοῆσηεπε οἡ ΟἨείβείδη ἐσεεάοση. Τῆς 
Ῥτγεέβεηςς οὗ Τίτυβ νντἢ ἰπὶ διϊεβιθα ἢϊς 
ἀειετπιϊπαϊίοη ; ἔογ ἴδε οἰγουπιςϊϑίοη οὗ 
Τίταβ μαά θεεη ἀεπιαπάεά, απὰ γεϑβίβιεὰ 
εν! ἀεητῖγ ὃν ῬΑ] πίτηβεῖῖ. [« 8 ἃ βίγαπρε 
πηϊδοοηποεριίοη οὗἉ ογίεἰςβ ἴο ἄγρς 48 ἱ{ τΠϊ6 
βίγυρρίε ονεῦ Τίταβ τοοῖκ ρίδος δὲ [Ἔγὺ- 
β8επι. Ὅῆε ἀεπιαπὰ ἴοσ {πε οἰγουπιοϊβίοπι 
οἵ 411] σοηνετγίβ ννᾶ5 πιδάε δ Απιίοοῃ ἂδπά 
Ρτγαββεά δραϊπϑβὶ τῆς δῖ πογιτυ οἵ Ραυϊ ἀπά 
Βαγπδδδβ (Αςῖβ χχ. 2) : {πε ὄἌἐχργεβ5 οὔ)εςῖ 
οὗ τῆς ἀερυϊαιίοη νγᾶ5 ἴο ῥὑγοΐεβδι δραϊηβί 
τηϊ8 ἀεπιαπά, νοῦ ἴμεν ἀϊά ψἱτἢ δηεῖγε 
βύςςεββ. Τῆς Οτεεκ δογίβε ἠναγκάσθη 
ΔηδΜΕΙΒ ἤεγα ἴο ἴπῃε Επρ] 8ῃ ρἱαρετίεςι, 
88 οἥεηῃ εἰβεύδπεσε (οἷ. ΝΥ πεσ, χὶ., 5). 
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ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι "), 4. διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλ- 
φους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν 

ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν - 5. οἷς οὐδὲ ᾧ 

πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου δια- 
μείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6. ᾿Απὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι (ὁποῖοί ποτε 

Ἰ καταδουλωσουσιν ΑΒΟΌΕΕΟΘ; -σονται [,; «σωνται Κ. 

3οιᾳ ουὐδε ΦΑΒΟΌΟΟΓΕΕΝΟΚΚΕΡ; οπι. Ὁ. 

νεῖ. 4. Τῆς παχγδαῖῖνε τεϊυγηβ ἤεσε, 
αἴχϊεγ ἴῃς ραγεπιμεῖοδὶ γείεγεηςςε ἴο Τίτα5, 
ἴο πε βυδ)εςϊ οὗ νν. 1, 2, δαηὰ ἴπε νεῖ 
ἀνέβην, αἰτεδάγ τερεδιῖεά ἰπ νετ. 2, πιυϑί 
δεγε δἷβο ὃε βυρρίίεά το Τοοπιρὶεῖς (Πς 
8εῆβε: Βηέ ἐξ τοὰς δεεαμξε οὗ ἐπε γαΐξε 
ὀνεέλγεν ῥγὶυδίν δγομρλὶ ἱπ ἰδαὲ 1 τυοπὲ 
πῤ, νεέμ τολὸ σαν ἴμ. . .. ὙΠε δάιτίοη 
οὗ τὰς αγίίοϊε, γίρμεῖν ἰπβεγιεά γ τῆς 
ΕΚενίδβεά Μεγδβίοη δείοτς μαΐίςε ὀγείλγεη, 
8ῃοννβ {πὶ ἴον ννεγε ἃ ραγιίουϊαγ ὈοάγῪ 
οὗ οοηνίοιεά οἤεπάετβ ἀραίπβε ΟΠ γίβι, οὗ 
ψἤοβ6 συνε τῇς Οαἰδιίδπβ μαά Ὀεεπ δἱ- 
τεδάν ἱπίοσπηεσἃ. Τῆς ἔογοε οἵ παρεισ- 
ἄκτους ἰΒ ννε]] {Ππ8ϊγαιεὰ ὃν δέγαδο, χνῖϊ., 
Ῥ- 794, Ψῆετε ἰτ ἀσποίεβ ἴπε ἰγεδοπογουβ 
Ἰηισοάδυςείοη οὗἩἨ ἔογεῖρῃ Ἔπεπλΐεβ ἱπίο ἃ 
οἷν ὈΥ ἃ ἐδοϊίοη υνἱτπῖπ {πὸ νν 4115. [ἢ 
ἀπε πεχὶ οἴδυβε παρεισῆλθον ἀεδβοτίθεβ 
18ς 5ιθδι τῆν επίγαπος οἵ ἴΠ68ε βεοσζεῖ ο6β ; 
κατασκοπῆσαι τηλγκ8 {πεῖς Ποβεϊε ἱπιεηῖ, 
δηὰ ᾿ἰΚεηβ ἔπεπὶ ἴο βρὶεβ νῆο δγὲ Ῥεηΐ οῃ 
ἀϊδοονετίπρ ἴο ἀπ σπεπν ἔπε ννεδῖὶς ροϊπίβ 
ἰῃ ἃ τα] αγν ροϑίτίοη : τῆς ἐγεεάοτῃ οὗ ἴῃς 
Οτεεκ ΟΠυσοῆαβ ἴῃ ΟἾγίϑι ἰ5 ἔασῖποσ ἀ6- 
εἰαγεὰ ἴο δε ἴῃε οὔεοι οὗ τπεὶγ Βοβε γ, 
Τῆΐβ ἀεβογιριοπ Ὀγίπρϑ ἴῃς Ερίβι]ε ἱπίο 
οἷοβε ἰουοῃ ἢ της Αςίβ: ἕοσ 1 ἰβ ποτα 
βίδιεα τῃδὶ Ρδυ] ἀπά Βαγπαῦδϑννεγε ἀσίνθη 
ἴο ΡῸ ὑρ ἴο [Ἔγυβαίετη ὃν ἴδε δοιτίουβ ορρο- 
βίτιοη οὗ οσεγίδίπ ἐογείρτι δηλ ββαγίεβ ἔσοπι 
]7υάκα νῆο αἰϊδολεά τῆς τεεάοτῃ οἵ ἴμε 
ὅτεεκ οοηνεγῖβ ποπὶ οἰτουπιςοϊ βίου δπᾶ 
ἀϊβιυγθεὰ ἴῃς ρεᾶςς οὗ ἴῃς Ομυγοῖ ; αἷ5ο 
τῃδλῖ ἴπεβεὲ πῆεη 'νεῖε δϊορεῖμεσ τερυ- 
ἀϊαιεὰ δηθὰ ςοπάεπιπεά δὲ }εγυβαίεπὶ ὉῪ 
{πε Αροβιῖεβ δηὰ Ὀγείΐῆγεη, δπὰ παλιν 
τῆδῖ {πε ἀοουπιεπὶ επιργαςίπς [πὶ β6η- 
ἴεηςε οὗ ςοπάετηπαιίοη Πμδά Ῥεθη ρἰδοεά 
ὉγΥ Ῥαὰ! ΠἰπΊβεῖῦ ἴῃ τπεῈ απάβ οὗ ἴῃς 
(αϊαιίαπβ. ὙΠοτα σᾶ ὃς πο ἀουδῖ, ἰπ 
νίενν οὗ 1Π15 οἷοβε ςογζεβροπάεηςε, [πὶ 
τῆς ἕαδε Ὀγείῆγεη ννῇοπὶ ἴῃς Ερίβεϊε ἀε- 
πουποαβ ἅτε ἰάδηεῖςαὶ ἢ τῆς ῬΠατγίβαις 
Θπι ββδγῖαβ ὯΟ βιἱσγεὰ ὑρ βιίγιε δἱ Απεοοῆ. 
--κα υλώσουσιν. ΑἹ! ἴῃς θεβε Μ55. 
τες ἴῃ τεδάϊπρ τῃ18 ξυΐυτε ἱπάϊοδιϊνε ἰπ- 
βἰελά οἵ τῆς βυδ) υποιίνε ἀἤετ ἵνα ; ροβϑί Ὁ] Ὺ 
1ῆε δυῖπον τηεδηὶ ἴο ἜἼχρΊεββ ποσοῦ ἴδε 
αββυγεὰ ἤορε οὗ βυσοεββ, ἀπά ποῖ πλέα ῖυ 
τῆς ἱπιεητίοη οὗ ἴπε ςοπϑρίταΐοσβ. 

γει. 5. εἴξαμεν. ΡΑυ] πεῖτεὲ σουρίεῶ 
Βαγπαῦδβ 1 Ὠἰτηβεῖ ἰπ τεοοσζάϊηρ {πε 
ἀειετγηιϊπεά τγεβίβίδηος οεγεὰ Ὀν δοιἢ ἴο 
1ῃε ἀεπηδηὰ ἕοσ τῆς οἰγουπ)οϊδίοη οὗἩ δ4]} 
Ομ γίβιιδπβ ργείειτεὰ δἱ Απιίοοῃ. Βατγ- 
πΑΌΔ5 ννᾶβ8 δὲ ἴῃαϊ {ἰπ|Ὲὲ ἃ βίδυποῦ 580Ρ- 
Ῥοτῖεγ οὔ ἄἀτεεκ ἐγεθάοπι. Ὅὴῇε νεζβε 
ΟὈνίουθν τείεβ ἴο {Ππεῖγ διιτυάς δὲ 
Απείοοἢ Ῥεΐοτε ροϊπρ ἴο [δγυβαίεπι.--- τῇ 
ὑποταγῇ : ὃν ομγ τμδηι:δσεσίοη. Ἡετε, 88 
ἷπ 2 ὦοτ. ἰχ. 1:3, ὑποταγή ἀεποῖεβ ἃ 
νοϊυπίασυ δςοῖ, ποῖ οπε ἱπηιροβεὰ ἵροῃ 
ἃ βυδ)εοῖ. Τῆε 8άπιε γεηάδογίηρ ἀρρεᾶζβ 
τῆογε ἀρρτοργίαϊε ἔογ ἐχργεββίπρ ἴῃς ἄυς 
αἰττυάς οὗὨ υνἱῆε δπὰ Ἵομι]άσγεπ ἴῃ τ Τίπι. 
τὰ, ααῷ, ἴν. 4. ὙΠε πιὰ άϊε νοῖςς ὑποτάσ- 
σεσθαι ἰΒ ἤνε {ἰπ|6ὲ8 τεπάετεά σμδιεῖέ ἴῃ 
τε Αυτϊποτίβεά Νεγβίοη, δπά ἴῃς ἔογος οὗ 
πε οτγἱ ρίπδὶ 18 ἱπιραίγεά Ὁγ 115 Ἔχοϊυβίοπ 
ἔτοπὶ ἴῃς ἴεχὶ οὗ τῆς Βενίβεὰ Νετγβίοη.-- 
ἵνα... 7ὕῇῶε πιοῖϊνε ἴοσ ἤγτηπεββ νγ88 ἴῃς 
τηαλϊπίεπδπος οὗ ἴπς ἴσῃ οὗ [86 ΟοΒβρεῖ, 
ἐ.ε., οἴ τῃςε ἐγεεάοπι ἴο ννῃιοἢ τῆ υποίτουτη- 
οεἰβεὰ νγεσε ἐπεὶ εὰ ἱπ ΟἾγίβι, ---πρὸς ὑμᾶς : 
ῶν γοι,, ἴ.6., Μἰ ἢ ἃ νῖενν ἴο γουγ ννεϊαγε. 
Τῆς τεπάεγίηρ οὗ οὖγ νεσβϑίοῃβ, τοΐέλ γομ, 
ννουἹὰ θὲ ῥγορεσίὶυν ἜἼχργεββεᾶ ὃγ ἐν ὑμῖν. 

Ψψεῖ. 6. Τῆς δυΐῖποσ ἤεῖε τεβυπηεβ ἴῃς 
Ὀγοόίεη τγεδὰ οὗ {πε παγγαῖῖνε, ννϊοῃ ἢς 
ἱπιεσσυριε ἃ αδῇεγ νεῖ. 2 ἴῃ ογάεσ ἴο βῇου 
τι π΄8 σοποι]δίογν διιτυάς δὲ Τεγυβαί τι 
νγ88 ποῖ ἀυε ἰ0 γε πα 88 ΟΥΓ ἱγγεβοϊ υτίοη. 
Ηε πονν ριοςδεάβ ἴἰὸ γεΐδλῖς ἴπε βεαυεὶ οὗ 
τπὸ δάνδποεβ ννῃϊ ἢ ἢς τηδᾶς δὲ }ἐγυβδθπὶ 
ἴο ἴδε Ῥῃατγίβαϊς ρατῖυ. Τῆς τερειείοη οὗ 
τῆς ρῆγαβε οἱ δοκοῦντες, Δηά (πες ἔτεβῇ 
τιδηβίτίοη ἔγοτη ἴπε ρίυγαὶ εἴξαμεν ἴο ἴπε 
βίηρσυϊας ἐμοί, ἱπάϊςαϊε τἴπε ἔγθβϑῇ βῃϊ της 
οὗ ἴῃς βεεῆς ἔγοπὶ Απιίίοοῃ δδοῖς ἴο ]6γὰ- 
βδίοζη. Τῆς ἢτβιὶ οἴδυβε ἰ58 ἰεἴζ πῆ πἰβῃςά, 
ἔοσ πε πιεπίίοη οὗ ἴπεβε γτηδη τσῖο ςεεπιαὰ 
ἐο δὲ αηγέλκίηρ ἰεαᾶβ ἴῃε δυῖΐπογ ἴο ἰη- 
τετταρὶ ΠῚΒ παγγαίίνε ἀρδὶῃ τπδὶ ἢς ΠΙΔΥ͂ 
οὔ δΙεηρε τπεὶγ τίρῃς το θὲ Πεαγὰ ; δα 
Ὀτγεδκβ, δοςογάϊηρ!υ, ἱπῖο {πε ἀϊβραγαρίηρ 
ςοπηπηεηῖ, τολαΐ πιαΉ 67 Οὗ νιέη ἐλὲν καά 
πος δέεη, νιακείκ πὸ μια ξέεν---- ἰοτοῖθ]ς 
ἐχργεββίοῃ οὗ ἢἰβ ἀϊβαρροϊπισηεπὶ δὲ ἤπά- 
ἱπῷ 30 Ππ||ὸ ΟἸ γίβιίαπ βυπιρδίῃυ οσ ᾿ς 
ψνΏετε ἢε Πδὰ πορεά ἴο πὰ βο τηυςῇ. 
Αἴϊες τηϊ5 ραγεπιπεβϑὶβ πα τεπηουάς τῆς 
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ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει - πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει)---- 
ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο. 7. ᾿Αλλὰ τοὐναντίον, 

ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς 
Πέτρος τῆς περιτομῆς 8. (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν 
τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη), 9. καὶ γνόντες τὴν 
χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς ; καὶ Ἰωάννης, οἱ 

11, και Κηφας ΜΒΟΚΙΡ; Πετρος και ἰ. ΠΕΕ6α. 

ἔοτπη οὗ Πὶ8Β βεπίεςηος ; ἂπά οἱ δοκοῦντες, 
ἴδε βυδ]εςι οὗ ἧσαν, ὈεσοπΊε8 ἴῃς βυδ)]εςῖ 
οἵδε νετῦ προσανέθεντο. Ιηείεδά, τΠετε- 
ἴοτε, οὗ οοποϊυάΐϊης ἴπε βεηΐδηςς ἰπ 118 
οτὶ ψίπαὶ ἕογτη, δηὰ βιδιίηρ ἴμδὶ ὕγονι ἐμοσς 
τσῆο 50 5δενιεά ἣὯε σοῖ ὯῸ τέϑροηβα, πε 
νυτίϊεβ, ἐο ηξ, 1 σαν, ἐμοςς τῦῆο 50 5εεμισά 
εονερεμπίεαίεά ποίλὶηρ ζωγίκεν.--- τῶν δο- 
κούντων εἶναί τι. Τεβε αἴτε ἰδεπεδεά 
Ὑ τοῖς δοκοῦσιν ἰπ νεῖ. 2. ΤἬΘΥ ἅτε 
ἴῆετε ἀδβογί θεὰ δἃ8 πιὲπ ψνθοπὶ ἰδ ννὰ8 
τδουρῆι δάνίβαδὶς ἴο ἀρργοδοῇ ἰῃ ργίνδϊς, 
Παῖς 485 τπῖεπ ψὙῆὸ ννεσε (πουρῃὶ ἐο δέ 
αηγέλέπρ, 1.ε., ἴο ἢᾶνε δὴν ννεϊρἢϊ ἴῃ [ῃς 
Οδυτοῆ. Τῆς Επρ 5} νετδίοη φορεεισκαὲ 
βυρρεδβίβ {πὶ (ΠΥ δεῖϊά Πιρῃ οβῇῆςε ἂδπὰ 
ψνεσα ἰπ ροβίοηβ οἵ ἀϊρτιν, ρεσθᾶρβ 
Αροβίῖεβ ; θὰ {πε ατεεκ ογάεγ πη τμδὶ 
οΑ8Ὲ τηυβὶ ἢανε Ὀεδεη τί εἶναι, ποῖ ςΔη 
τῆι ἐπιρῃδβίὶβ δε ᾿υδεϊβεά π᾿ τεπάετίπρ 
186 ἐποϊεὶς τι δῆεσ εἶναι. ΤΕΥ ννεῖε 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ ραγίγ-εαάεσβ, δὰ: {πε Αροϑβὶς 
Ὑτὶτε8 οὗ ἔπεπὶ ἢ βοᾶπὶ τεβρεςὶ 85 πιεπ 
Ψ ὯΟ ψγεσα πονν {{π||6 δειες ἤδη ἃ πᾶσηδ. 
---ὁποῖοί ποτε ἦσαν .. .: λα  πιακΉ δ 
ΟΓ πιέη ἐπκέὲν καά οπος δέεη νιαξεί ἃ πὸ 
"»μαΐέεν ἰ9 μιεέ. Τῆς πιατρὶη οὗ (ῃς Ἐε- 
νίϑεὰ Ψετγβίοη στ ΒΕ τεπάοιβ ὁποῖοι 85 
ὯΠ ἱπάϊγεοι ἱπίεισοραῖῖνε ἀερεπάεης ου 
διαφέρει, ἀπὰ ρίνεβ ἴο ποτε [18 ἴτι1ς Βεῦ88 
οὗ )οννιενγῖν, ἐπ ἔνια ῥαΞξέ (45 ἴῃ ἷ. 13, 23). 
Οουρϊεὰ 48 ἰξ ἴ8 πεῖεὲ ἢ ποτε, ἦσαν 
Βα8 ἴῃς ἔογοε οὗ ἃ ρ]υρετγίεοι, ἀπά Ἴου- 
ἰταϑίβ ἴῃς οἽπαγδοῖεσ οὗ ἴῃεϑεὲ τεῃ 88 
τερογίβα ἔτοπι ραβὲ {ἰπς ἢ νπδὶ δὰ] 
δοῖυδ!ν ἐουπά τπδπὶ το Ὀε: ἢς οουϊά ρεῖ 
πο Ὀγοίμασῖν μεῖρ οὐ οουπβεὶ ἔγοτη {Ποπι. 
ὙΒετοΐοσα ἢ ῥγοπουποςβ ἴδε δάνεγδε 
Ἰυάρτηεπε ὕὑροῦ ἔπεπὶ (πρόσωπον . . . 
αμβάνει); ἔοτ, κε πὶ8Β Μαβίεγ (Ἰνυκε 

χχ. 21), Ὧε τεχαγάθἃ πὸ πιδῃ 8 ρεΐβοῃ, 
1 ψεϊρμεά ἱπ τῆς δαίδπος ἀπά ἑουπὰ 
νδπίπρ.---ἐμοὶ ... προσανέθεντο. ΤῊΪ8 
οἴδιβε ἔοττηβ ἂῃ δηιπεβὶβ ἴο ἀνεθέμην 
τοῖς δοκοῦσιν ἱπ νεῖ. 2. ΡΔι] παὰ ἰαϊὰ 
θεΐοτε {πεπὶ δῃ δοσοουηῖς οὗ Πἰβ βισςεββέυ! 
ταἰϊηἰ βίσυ ἀιηοηρ ἴπε ατεεκβ, δυῖ ἴμεν μδά 
πο ξισῖ πεῖ τεβροηβα ἴο τηᾶκε ἴῃ ἔπε βῆδρε 
οὗ Ομ βιίδη βυτηρδίῃυ, ογ οὗ ἔγεβδῇ ἀγρὶ- 
ταεηὶ ἰπ ᾿υβεϊβοαιίοη οὗ {πεῖς ῥγεϊιάϊςεβ 
ἀραϊπϑβὲ Πι:πὶ ἀπά δ΄8 ἰϑδοξίης. 

νει. 7. Ἴῆε εἐπιρῃδεῖς ορεηίηρ οὗ ἐπὶ 
νεῖβε, ᾿Αλλὰ τοὐναντίον, ρῖνεβ ῥτοπηΐ- 
πεπος ἴο ἴῃς τπογζουρῇ οοηίϊγαβί ῥσα- 
βεηϊεά ὈΥ ]ᾶπ|ε8, Οερῆδβ δπὰ ]οπη τὸ 
ἴπε οοἷά τεβεγνε οἵ ἴπεβε βυβρίοίουβ δηὰ 
Ρτεϊυάϊοεά ορροπεπίβ. [τ ἰβ ες εἶν 
οἷεασ ἴῃ τς ἀτεεῖκ ἰοχίῖ, τπουρῇ υπέοτ- 
τυπδίον ποῖ ἱἰπ ἴπε Επρ 8) νεγβϑίοῃβ, 
δας ἐλεν δὲ ἴῃς βυδήεοι πγοῦρθοῦι 
νν. 7-9, ἀπά τῃδι τς τβαριος ἰδόντες 
δηὰ γνόντες τεῖες ἴὸ ἐλένε ἃ5 νγ6}] 28 {πε 
νεῖ ἔδωκαν. Βηέ εομπίγαγίποίδε Ὑανιθς 
απὰ Οεῤλας απάὰ ἕολη. .. ὡἴεπ ἐκ 
βδαῖν. .. απά ῥεγοείυεαὰ ἐζὰε ργαοε ἐκαὲ 
τοας ρίυεη μπίο με, γραῦς ἰὸ νδ αμπά 
Βαγπαδας γίρλέ παμάς 0. Κεϊϊοισελῤ. 
ὙΠΕΥ βἂνν ἰπ τῆς τηδγνοϊουβ βυσοαββ οὗ 
Ῥαυὶ πὰ Βαγπαῦδβ ἃ νίβίδἷς ἴοκεὴ οὗ 
τλεῖγ ἀϊνίης οοπηπχϑδίοη ἂπὰ οὗ ἴμε σσδος 
Ῥεβίονεά ὕροη ἵπεπὶ. ὙΠεβε ννεῖς ἀουρι- 
1688 με γϑαὶ δυῖμοσδ οὗ ἔπε ἤπ8] γεβοϊ υϊΐοῃ 
δάοριεὰ Ὁγ ἴπε Οουποὶῖ!; δηὰ ἰΐ8 μεδσγίυ 
Δρριεςϊδλιίοη οὗ {πεῖς δείουεά Βαγκαδας 
ακὰ Ῥαμῖ, νιδη ἐμαί καυε μαεαγάεαά ἐδεὶγ 
ἰἶυες ὕον ἐκε πανιέ οΥΓ ἱἐὺλε 1ιογὰ Ἅεϑης 
ΟἈνὶςέ ςοἰποίάεβ ἢ ἴπε ἰδησυαρε οὗ 
τῆς ἘΕρίξες.---Πέτρος. Ιπ τπ|8 ἀπά δε 
ποχὲ νεῖβα ἴῃς ατεεῖς παπίς ἰβ υβεὰ τὸ 
ἀεπίσηδις τς Αροβεῖς οὗ τῆς οἰγουπγοίβίοη, 
Ῥτοῦδδὶν Ὀεσαυβε ἢ ννᾶδ δἰγεδυ κπονη 
ἴο ἴδς ψῃοῖς ατεεῖς νοτ ἃ 88 δὴ Αροβεὶε 
υπάετγ δὶ παππθ. [ἢ ]εγυβαίοτη, ποννενεσ, 
δηὰ 88 ἃ πιᾶῃ, ἢε δαῦδίτυ 41} ψγεηὶ ὉΥ δ 
Ἡεῦτεν, δυγπᾶπια Οερῆδ85, ἀπά ἴπδὶ πᾶπις 
8 δοοοτάϊηρσί᾽Υ φίνεη πἰπὶ εἰβενπαγε ἰη ἴδε 
Ἐρίβιϊ!ε. 

γεν. 8. ἐνεργήσας. ΔΏεη 1818 νετῦ 
͵8 ἀρρίἰεἄ το τῆς ννοτίκ οὗ τς ϑρίγιξ ἰπ δα 
δεδγίβ οἵ τηεη, ἴδε ρσεροβίτίοῃ ἐν ἰ8β αὐ ἐς 
ἴο ἴξ. Τῆς ὔβεηςε οὗ ἐν δεΐοτε Πέτρῳ 
δηὰ ἐμοί ἱπάϊςαιε8 (πὶ {18 νεγβϑε ἰ8 ποῖ 
ἀεβογιρίης {πε ἡγοῦκ οὗ στᾶςε ἰπ τῆς πελγίβ 
οἵ Ρεῖεγ πὰ Ρδυΐ, Ῥυς τῆς ψοτκ οὗ σοά 
ῶν ιδεπι, ἐ.ε., ἔος τῆς ξυτίπετᾶπος οὗ ἴδ ς 
(οβρεὶ ννδϊο τπὸν ργεδοπαά. 

Νες. 9. Τῆς πῆς οἵ [Δπ|ε8 8 ρἰδοεά 
Ῥείοτε ἴδοβς οὗ τς Αροβεῖεβ Ρεῖες δηὰ 
7]1ο8π. Ταηῖβ ννᾶβ ρὑγοῦδοϊυ Ὀεσᾶῦϑε ἃ5 
Ῥεστηδηθηῖ μεδὰ οὗ ἴδε ἰοοαὶ Οδυτοῦ Πα 
λρωοὸς δῖ πιεοιῖπρβ (ο΄. Αςίβ χχὶ. 18). 
με ψψε]1-Κηοννη βιγισῖηθβθβ οὗ ἢΐβ οὐγῃ 
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δοκοῦντες στύλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, 

ἵνα ἡμεῖς 1 εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν - 1ο. μόνον τῶν 
πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 
11. Ὅτε δὲ ἦλθε Κηφᾶς 2 εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ 

τημεις ΜΒΕΟΚΕΡ; 

3, Κηφας ΝΑΒΟΗΡ; 

Ἰεραὶ οὐβενδηςς ρᾶνε βρεςίδὶ ννείψῃς ἴὸ 
δὶ5. βυρρογι οὗ ἀτεεῖ τεεάοπη οὐ τηΐβ 
οοοαβίοη. Α σοπιραζίβοη οὗ Πί8 δά ἀγεββ 
ἢ [ῃς βυρδεαυεπὶ τεβοϊυϊίοη οὗ τδς 
Οοαποὶ! βυρσρεβίβ ἐπὶ ἣς ἰοοῖς ἃ ἰεδάϊησ 
Ῥᾶχὶ ἰῃ ἵπῷ βοπηα ρᾶγί οὗ ἰϊ δἱ ἰϑᾶβί. 
--αοὶ δοκοῦντες στύλοι εἶναι. ΤῊΣ Πδδίϊ- 
84] δρρ]!οδιίοη ἴο τῆς ΟΠυτοῦ οἵ ἤρυτεβ 
Ὀοττοννεὰ ἔγοπι ἃ ἰδρὶε οἵ αοἁ βυρρεβίεά 
δε ἀεδβοτίρείοπ οὔ Αροβίῖϊεβ 48 ῥ᾽} ]Δγϑ. 
ἴτ οσσυτβ αἰδο ἴῃ ΟἹεπιεηὶ οὗ οπιε δηὰ 
Ιρηδῖυβ. Τῆς τερεϊ τοι οὗ ἴῃς ρῆγαβα 

δοκοῦντες ἰβ Δρράτεπεν ἀεβίρπεά τὸ 
οοηίτγαϑβὲ ἴῃς ὨΙρἢ εϑεϊπχδῖς ἐοστηεὰ οὗ {πε 
Τῆτγες ἢ τπς υπίουπηάεά δηὰ ᾿πάεβηϊε 
εβιϊπιαῖε οὗ οἴπετβ ψῇο Παά ργονεά ἴο ὃς 
ταετε πδζηεβ.--ἶνα . . . 6 πιυῖυδὶ 
υηδετβιαπάϊηρ θεΐνεεη τς ὕνο στοὺρβ 
οἵ Αροβίίεβ οὈνϊουδὶν ἀϊά ποῖ ἱπιρὶν ἂμ 
Δρδοϊυϊε τεϑίγὶςιοη οἵ εαςῇ ἴο οπε βεοιίοη 
οὔ ἰδὲ Ομυτοῦ,. ΑἹ] σοηνετγίβ δἰῖκα νεγα 
τιετηθεῖβ οὗ 4 βίπρὶε υπίιεὰ ΟΠυγοῖ: 
εἰσουπηδίδποαϑ οὗ {ποι βοῖνοδβ ἑοσθα ας ΔἢΥ 
ἀεῆηίϊε ἀϊνίβίοπ : Ραυ] ορεπεά 88 πχίηΐβ- 
ὮΥ ενεσγνῆετε ἱπ τῆς βγπᾶροριυς, δπὰ 
παυπηδετεὰ [ενν8 458 ννε]} 248 σγεεκβ απ άϑι 
Βί8 σοηνοσίβ. 80 Ρεῖες δραίῃ ἰ8 πεχὶ 
Τουπά αἱ Απιϊοςῆ. 

Νες. το. Ον . . . ἵνα. Α νεῖ 
τασβὲ ὃς βυρρίϊεὰ ουὐ οἵ δεξιὰς ἔδωκαν 
ἐχργεββῖνε οὗ {δε ρεᾶρψε ἐμαὶ ἴ8ς οἵδε 
Αροβιῖΐεβ εχαςιεά ἔτοπὶ Βαγπαῦαβ πὰ 
Ῥαυ!. τῶν πτωχῶν. Ὑμεδε Ψψογάβ γα 
ἀϊδρίαςεά ἔτοπὶ {μεῖς σταπηπιδεῖοαὶ ροβίοῃ 
δβῆεσ μνημονεύωμεν ἱπ οτάετ ἴο ἰδγν 8ῖγεββ 
ρου τδ6 ροοσ Ῥεὶπρ ἴδε Τεπίσγαὶ οὐ͵εςοὶ 
οὗ ἴῃς ἀρρεδὶ. }υ 4 βυβετεά οἔεῃ ἔτοτι 
ἔαταῖϊης ἴῃ δροϑβιοὶὶς εἰπιεβ, απ ΟΒσίβιῖδηβ 
ΨΕΓα ργοῦδ ον ἴῃς ᾿νοσβὲ βυ βεγεγβ ονηρ 
ἴο τεϊ ἐρίου 111--ν}}} δῃ ἃ βοοίδὶ ρεγβεουκίοη. 
Τὶ ραββϑαρε ἱτῃρ ϊεβ σῃγοπὶίς ρονογίυ. 
80 4180 ἄοεβ ἴῃς Ὠἰβίοσυ οὗ ἔπε Ρδυ πε 
ςοπιτιδυκίοη, Ὑνπϊο ΒΒ ννὰϑ ποῖ δηῃ εβοσι 
ἴο πιεεὶ ἃ βρεοΐδὶ ἐπιεγρεηου, ἔοσ ἰξ τοοῖς 
τῆοσς ἔπδπ ἃ Ὑδᾶσγ ἴο οοϊϊεοῖ, Ρυῖ ἃ διπά 
οτρδηίβεὰ ἰο πιεεῖ ἃ ρετπιδπεπὶ ἀεπηδπάᾶ 
ἔοτ βγυβίεσηδιεὶς μεἷρ.---ἃ. ὍΤῇὲ δάάϊτίοη 
οἵ τοῦτο ἴεν αὐτό βῆονβ ἐπὶ ὅ ἰδ ποῖ 
τᾶς οὔ]εςὶ οὗ ποιῆσαι, Ὀυϊ ἰ6 υδεὰ νητἢ 
δάνετθ!2] ἔοτος ἴοσς ἃ οοηῃεοϊίης ραγίοϊς, 
85 ἰῃ ἱ. 7, α5 δον τοκὶολ.---καὶ ἃ ύδασα: 
ποῖ 1 αἰ50, ἴοτ τῃ15 Ψου]ὰ τεφυῖγε καὶ ἐγώ 

ΥΟΙ.. 1]. 

ἡμεῖς μὲν ΒΔΑΟΌΕ. 

Πετρος ὈΕΕΟΚΙ,. 

ἴῃ πε ατεεῖ ἰεχ, ὙΠε ἔοσος οὗ καί 18 
ἴο ἱπίεπβιν ἴῆς ΤΟ] οννίης νεσῦ. 1 τσᾶς 
ποὲ ομπῖγ τοῦ ]ἕηρ, μὲ τοας ἱμάεεά ξεαΐομς 
ἐο ἀο 50. 

νν. 11-14.- ΙἹΝΤΕΙΟΌΕ ΑΥ̓ ΑΝΤΙΟΟΗ 
ἸῸ ΑΕΕῚΧ ΤῊΒ 5ΤΊΟΜΑ ΟΡ ὈΝΟΣΕΑΝΝΕΒΒ 
ΟΝ Ὁνοιπκούμοιβερ ΒΕΕΤΗΒΕΝ, ΟΟΥΝΤΕ- 
ΝΑΝΟΕῸ ΒΥ ΡΕΤΕΝ ΑΝῸ ΒΑΞΝΝΑΒΑΒ, ΒῦΤ 
ΟΡΕΝΙῪΥ ΒΕΒΌΚΕΡ ΒΥὺ Ραυ,.-- Τῆς ρδίμεῖ- 
πῃ οὗ πιᾶπὺ ΟἿ γί βδηβ ἂδἱ Απιοςδ δῆτε 
τῆς Αροβίοϊς σουποῖ! ἀυγίηρ ἔπε βο)ουγη 
οἵ Ῥαυϊ δηὰ Βαγπαῦδβ ἰπ ἴμαὶ οἰ ἰδ 
τεοοτάδά ἱπ ἴῃς Αςῖβ, θυϊ Ὧ0 πιεηείοη ἴ8 
ταδάς οὗ Ρεῖεγ ογ οὗ (ἢ ϊ8 ορίβοάεσ. Τῆς 
οτηϊβϑίομ ἰ8 ἰπβιγυςεῖνα, ἴοτ ἰξὲ Ὀδᾶσβ ουΐ 
ἴῃε ἱπιργεβδίοη ψΒοἢ ἴῃς Ἐρίβεϊς ἰδεῖ 
φοηνουβ [ἢδῖ ἢ ΠΟ] Πἰβίοη τν88 ἃ ἰγδηβι ΟΥΥ 
ἱποίάεπε, δηὰ παὰ πο ἰδβεὶπρ εἥεςι οπ 
ΟΒυτοἢ Πιβίοσυ. Τῆς ἴδςοϊ, ποψνενεσ, παῖ 
Ῥεῖεν δπηᾶὰ Βαγηδρδβ Ὀοΐἢ ςοπϑεπίεὰ ἰὸ 
δίῆχ (ῃς βεϊρτηα οὗ ὑποίξλμπεββ οἡ πεῖς 
τἀὐποϊγουπςδεα Ὀγεϊῆγεη ταῖπογ τμᾶπ ἱποὺσ 
τῆς οὐοαυν οὗ εδείπρ νἱἢ τμεπὶ Ὀεᾶσδ 
βισικίηρ ἰεβεϊ πον ἴο ἴδε βίσεπρίῃ οὗ (δ 
Ῥτευάίςε8. νυ οἢ τμεη ργεναι θὰ νὰ 
7ον ἢ ΟΠ τιβείαπθ. Νεῖῖμεσ οἵ ἐπεπὶ 
ΔΩΥ ΓΕΔ] βογιρὶεβ ἀδους ἱπίεγοουσβα 
1μεβε ὑτεϊδγεπ: Ῥεῖεσς δὰ ὕεεη ἰδυρῆι 
οὗ ἀοά Ἰοπρ ᾶἃρο ποῖ ἴο 081} δὴν ὑποίεδη 
νοι αοά οἰεδληβεᾶ, δηὰ δαά γσεοεηῖν 
Ῥτοιϊεβίεά δὲ [εγιβαῖεπὶ ἀραΐηβι ἰαγίηρ ἴῃς 
γοκς οὗ {πε [νν ἀροη ἴπε πεοῖ οἵ τδς 
ἀϊδεῖρὶεβ; Βασπαρδδ πὰ πκϊπίβιετεὰ ἔοσ 
γδδγβ ἴο ἀτεεῖΐς ςοηνοσίβ, μδά ομασηρίοηδα 
τποῖς σαυδε δὲ 1εγυβαίεσὶ νἢ Ρδαὶ, ἀπά 
μά [κε Ῥεῖεσ οοπβοσίεὰ υυἱτἢ {μεπὶ τεεῖν 
οὗ ἰαῖε: γαῖ πείίμε οὗ 1πεπὶ δαὰ (δες 
ΤΆΟΤΔΙ οουγᾶφε ἴο ἃςῖ ὑὉρ ἴο {δεῖν οοη- 
νἱοιϊοπβ ὑπᾶάες ἴπε αυδϑ οἵ {πε Ὀγεϊδγεμ 
ἄοπὶ ]εγυβαίεμ. ΤΠεὶν νδοϊ]δείοη δεϊεβὲβ 
τῆς ἀϊθῆσυϊγ οἴτειϊδίηίησ 1εννβ δηὰ Οτεεκβ 
ἴῃ οης οοτητηθηίοη, δη ἴπς τνυϊβάοπι δηᾶ 
Ῥτυάεπος ψΒῖοἢ συϊάεαὰ ἴῃς ἀεςϊδίοη οὗ 
τδε Αροβίοϊις σουηςοὶ!. Βυῖ τμαὶ δες! βίοῃ 
ιδά τηδίεσιδ!ν βίγεηρίβεπεά Ραδυ] 8 ροϑβὶ- 
τἴοῃ. Α δαβἰ8β οὗ υπίοῃ μὰ θεεπ ἔοσπηδ!ν 
ταιϊβεά Ὀεΐννεεη τς ἴννο Οδυσομεβ οὗ 
7εγυβαῖεπὶ δηὰ Απιίοςβ. Τῆς ΟΠυτοῦ οὗὨ 
7εγυβαϊεπὶ ὈΥ οΔ]]πρ οπ ατεεῖκ ΟἩγίδείδπο 
ἴο ςοπβεηῖ, 88 ἔπεν πδά ἄοπε, ἴο οετίδίη 
Ῥτεβοσί δεὰ ἔογπηβ οὗ δρδιίπεπος μιδά νὶγ- 
τΌΔΙΥ Ὀουπά τΠετηβεῖνεϑ τὴ δοςερὲ (Βεβὲ 
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ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 12. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ 

᾿Ιακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν - ὅτε δὲ ἦλθον,; ὑπέστελλε καὶ 

᾿ηλθον ΑΟΡΡΕΗΚΕΡ; ηλθὲν ΝΜΒΡΙΕΘ. 

85 ςοηάϊπϊοπβ οὗ ἱπίεγοουτβε, δηᾶὰ {πε 
τ άγανναὶ ἔτοση ἴῃς οοτηπίοη πηθδ] νῖο- 
Ιαϊεά τποτείοσε τῆς βρίτις οὗ 4 βοϊεπιη 
ἰσεδῖγ. Ρδὺυϊ] μδά ἐπεγείογε βίγσοηρ ρτουπὰ 
ἴοτ τοπηοπβίσγδηςς, ἱπάερεπάεπην οὗ δἰβ 
Δυϊποσν ἱπ πἰβ οὐγη ΟΠυτγοῦ, δηὰ δῖ5 
Βεϑῖδει ννᾶ8 ενίἀεηεὶν εβεοῖαδὶ, ἘΠΟΌΡὮ 
ς τείταϊπβ ἔγοπι τεοογάϊηρ Ῥεΐεγ᾽Β ἢ. πῈ}}- 

ἰατῖπρ τείγεαὶ ἔτοπι ἃ ἔδ]δε ροβί[ίοῃ. Εογ 
1:18 τεςογτάςα Πεῖς ἔοσ ἴῃς Ἔἐχργεβδβ ρυγροβε 
οἵ ἐχεπιρ γίπρ πἰ8 βυσοεββῆι νἱπάϊοδιίοη 
οἵ μἰβ ἀροβιίοὶϊὶς γὶρῃῖβ. 

ΎΠε εαΥὶγ Ἑδίμετβ βῃγαηὶς ἔτοπι δά- 
τα τἰηρ ἴπ6 πιοταὶ οονναγάϊοε οἵ νος ἢ 
Ῥεῖεσ ννὰᾶβ ρυ  ν οπ 115 οςςδβίοπ, δπά 
τηδᾶς νατίουβ εἴοτγίβ ἴο ενδάς [πε ρἱδίῃ 
βεπβε. ΟἸεπιεηὶ οἵ ΑἸἰεχδπάγία αυβϑδιοπεά 
τῆς ἰάδητν οὐ σερῆδβ ἢ τῆς ΑΡοβις. 
Οτίρεπ ρτορουπάεὰ 4 ἵπεοσν ὑπαὶ τῆς 
βοξῆς νγᾶβϑ ἃ ργεοοποεσίεἃ ρἷοϊ Ῥεΐννεεπ 
τῆς ὑνο Αροβίῖεβ ἔος ἴῃς Ἴσοπδιϊδιίοη οὗ 
τῆς ]υάαίδετβ; δπὰ τΠ|8 ἔμεογυ ργενδιϊεὰ 
«χιεηβίνεϊν ἰπ βρίτε οὗ ἴῃς ἀϊβογεάϊι νῃ]Οἢ 
τ σαβὲ οπ ἴῃς Ἵομαγασῖεγ οἵ Ῥοῖβμ ἀπὲ] 
νγᾶ8 εἴεςτιλ!Υ ἐχροβεά ὃν Αὐυρυδβίϊπε ἱπ 
ςοπίζονεσβυ ἢ [εγοπις, νῆο Πδὰ Ἠἰπι- 
861 δάοριεά ἴι. ᾿ 

Αραΐη, ειῖβ πιοπηεπίδγυ οοἰ βίοπ ὃς 
ψεεη ἴῃ ἴνὸ ρτεαὶ Αροβίίεβ "ννᾺ8 ἀϊ8- 
τοτίεὰ ὉΥ ῥραγΥ βρίγιε ἱπίο πῃ ενίάθηςε 
οὗ ρεζβοπδὶ γίναϊγυ. ὙΤΒοῖσ ργεεπιηθηςς 
ἐπ τῃεἰσγ πο τεβρεςεῖνε βρῆογεβ 88 Ὀεθη 
Αἰγεδάῦ ποῖεά 88 βαγὶν 88 ἴῃς Αροβίοϊϊς 
Οουποὶῖ, δά ἐ15 Ἰεᾶ, ρεγπαρ5 ἱπεν αθὶγ, 
ἴο Ρεζβοπδὶ οοπιραγίβοα. ἴω τῇς Οογίη- 
τΐαπ Οδυτο ορροβίτε ρατβαπβ δάοριεὰ 
{πεῖς πᾶσπεβ ἕο γῖναὶ νναϊοῃ- ψοτάβ. Αἱ 
ἃ ἰαῖες εἰπ)ς εἰδθογαῖς βοιίοπβ οἵ {πεῖς 
Ἰ:εϊοηρ ἀπιαροπίβτη ψγεσὲ ἱηνεπῖθά δηὰ 
οἰτουϊαϊεά π΄ τῆς ΟἸεπιεητίπε 1ἰτεγαΐατε. 
Βυις ἐπε «οἰ βίου. μετα πιεπιϊοηεά νγᾶ8 
ΟὈνϊουδῖν ἃ ἰταπβίτοσυ ἱποίδεπι.0 Τῇὲ 
Ἰαπρυᾶρε οἵ ρταίϊτυάε ἀπά εβίεεπι ἂρ- 
Ρ᾽εἀ το Ῥεῖεσ εἴβεννῃετε ἴῃ τῆς Ἐρίβεὶς 
Ρτεοϊυδεβ ἀπ ἰάθεα οἵ ρεγπιδαπεπηῖ ς8- 
τταηρεπιεηῖ. --- ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 
Ουῖ νεγβίοῃβ γε βυγεῖυ ψτοης ἰῃ ρίνίηρ 
ἃ οδυβ8] ἔοτος ἴο ὅτι ἱπ τ 8 οἴδυδε, ἴογ 
δάδυςεβ πο εἶεας ἀπά γεδβοηδὸϊε ᾿υϑιϊῆςδ- 
τἴίοη οὔ δε ορροβίτίοπ οἴεγεά. [{ ἰβ πιυοῇ 
Ῥεῖτες ἴο ἴᾶκε ὅτι 8 ἀεοϊδιαιίνε: Ρδυΐ ἰβ 
δεῖς βίδιϊηρ ἴῃς ρτουπά ννῃϊςἢ ᾿ς ἴοοκ ἃΡ 
ἀραΐηβε Ῥεῖεγ: 1 τοἱἑκείοοά ἀἶπι, φαγὶ 
ἐμαὲ κε καὰ εοπάενινισά ἀἰνισο. Ἠς 
υτρεοᾶ τπαὶ Ῥεῖεσ νγαβ οοπάετηπεὰ ὈῪ δὲ8 
οὐῃ ἱποοηβίβίεπου. ΒΥ ἤγδι εδἰΐπρ γ ἢ 

αεηῦϊεβ ἀπὰ τΠποπ ῥγεβϑίηρ {2} 
οΟὔδβεγνδηος οὗ {πὸ νεῖν ργίῃοιρ᾽εβ (παῖ 
δε πὰ νἱοαϊεά ἢε να 8 ρίαγίπρ ἔδβι δπὰ 
Ἰοοβε ἢ τῆς [(ἅνν. 

ΨΝεσ. 12. ᾿Ιακώβον. ΑΩΥὶ νί βἰἴοτβ ἔγοτῃ 
ἴῃε Ομυτοῦ οὗὨἩ ]επιβδίεπη ταῖς Ρετμᾶρ8 
δε 8ἰὰ ἴο οοπὶε ἔγοπὶ ]ἀπιεβ, ῬὯΟ ννᾶβ 
ἰϊ8 Ρεσπιᾶπεπὶ πεδᾶ; δυῖ ἴπεδε Ὀγείἤγθῃ 
ΔΡΡεδσ ἴο πᾶνε Ῥδεπ ἴῃ βρεοΐδὶ βυτῃρδίῃυ 
ὙΠ Πάπιεβ ἱπ τεραγὰ το {μεῖς βίγιος οὔ- 
βεῖνάπος οὗ τῆς ἴανν, δπὰ (πε γεβρεοὶ 
Ραϊὰ Ὀγ Ρεῖεσ ἴο {δεὶς ορίπίοῃ βυρρεβὶς 
παι ἴΠῈῪ ψνεσα τερτοβεηϊδεῖνς πιεη, ρτο- 
ὈΔΌΪν ἀερυϊεά ἔοτ βοπιὲ ρυτροβε ὃν ἰμεὶς 
Ομυτοῆ. ὙὙδεοῖε ἰδ, ονενεσ, πὸ γοάβοῃ 
ἴο ςοποίϊυάς ἴπαῖ [4π|ὲ8 ργοπιρίεἀ οἵ 
ἀρρτονεὰ τπε ἱπιίρῃε δρδίπβὲ Θεπεῖϊς 
πεεάοτῃ δὲ Απείοομ. ϑογυρυΐουβ 8285 δ 
ΜΆᾺ5 δῦουϊ ορβεγνίπρ ἴῃς [ἂνν, πε πᾶ 
ἴδκεη ἃ ἰεδάϊπρ ραγὶ δἱ ]εγυβαὶεπὶ ἴῃ 
βδδρίηρ τε τεςεηξΐ οοπίγαος υνἱτἢ τΠεὶγ 
Θεπῆς Ὀτγείῆγεη, ἀπά ννᾶ8 με 1δϑδὲ πῃ 
ἴο βαποίίοῃ ἅπ ενδϑβίοῃ οὗ ἰΐβ ἰθσπηβ. 

Τῆς ἱπηρετέεςι ἰεπβεβ ὑπέστελλεν, ἀφώ- 
ριζεν ρῖνε ἃ ᾳτδρῃϊς ρίςιυγε οἵ Ῥείεγ᾽ 8 
τ1ττεβοίυϊε πᾶ τεπιδίῖνε εἤοτγίβ τὸ νἢ- 
ἅγανν ρτδάυδιν ἔτοπιὶ δη ἱπίογοουγβε ἴπδὲ 
βανε οἤεηςςε ἴο τῆς νἱβἰῖοτβ.---τ, ἐκ περι- 
τομῆς. ΤΠε οπηϊββίου οἵ τῆς Ὀεΐοτε περι- 
τομῆς ἰδ οοποϊιιϑῖνε ἀραϊηϑι {πε τεπάδεγίη 
οὗ οὖς νετβίοῃβ, ἑλδρε. .. οὗ ἐδε εἰγομηι- 
εἰςξίοπ. Ἐοτ περιτομή ψἱϊπουΐ Δη ἀτίῖοϊε 
ἄοεβ ποῖ ἀεποῖε τῇς Ῥοάν οἵ πιδη, δυΐϊ τῇς 
τε. Βγυ τ. ἐκ περιτομῆς ἅτ6 πιεᾶπὶ 1ῃς 
Ῥαγῖγυ ψνῆο δῬαβεὰ {πεῖς δι ου οἰσουπι- 
οἰβίοπ, δηά πιδὰς ἴπδι ἴῃς οπαγίεσ οὗ ἀοὐ'β 
ςονεηδηῖ γαῖμεσ ἴπδη Ὀδριίβπι, πὰ ποῖ ἴῃς 
7εν βῃ ΟἩγιβείδπβ πὶ ζεπογαὶ. [{ 18 οἴεασ 
ἴτοτῃ ἴδε σοπίοχε τῃδι ἴῃς Οἰτουπιςοί βίοπ ἃ8 
ἃ Ὀοάν ἀϊὰ εαὶ 8 τπεῖγ Ὀγείῆγεη ἀπι] 
Ῥεῖεσ βεῖ ἴπε εχαπιρὶς οὔ νἱτπάγαννδὶ 
τῆγουρἢ ἔδασ οὗ (ἢϊ5 ἀδιϊεσγηϊπεά πλοῦ Υ 
οὗ ρατιίβαπβ. ἴπ Αοίβ χὶ. 2 ἴπ6 ρῆσαβε 
ὗν! ΒΙΥ 8 πρῖεβ οὐἱ ἃ ρδγίίουϊασ ῬΑγΙΥ͂ 
ΠΟ ρῥγεββϑᾶ ἴῃς οἱαἰπηβ οὗ οἰγουπιοϊ βίοι 
ἰπ Δπ Δ586, Ὁ ]Υ Τοοπϑβιβεϊπρ ΠΟΙ οὗὨ ςοἷτ- 
ουπηοϊβεάᾶ πιεη. [πῃ Αςίβ χ. 45 οἱ ἐκ π. 
πιστοί ἀϊειϊηρυΐϊδῃεβ ἰποβα ψῆο Ὀεϊϊενεά 
δῆϊτεγ οςἰγουπ)οϊβίοη ἔγοσῃ ἴῃς υποϊγουπιοϊβοὰ 
ΨΠο Ὀεϊενοᾶ ; δηὰ ἰη Οοἱ. ἵν. ττ οἱ ὄντες 
ἐκ π᾿ οὗτοι μόνοι συνεργοί ἀεεὶρπαῖεα 
ἑλοσε ρῖεπ τυλὸ τσόγέ μῖν ομπῖν ἐεϊίοιο- 
τοογλενς αὐίενγ εἰγεμπιείσοπ. (οι τῃε 
ἴοτος οἵ ἴδε οἰἹρεῖςαὶ ρῆγαβε οἱ ἐκ οὐ {{]. 
7, 9, Εοπι. ἰν. 14.) 

γει. 13. συνυπεκρίθησαν... . ὑποκρί- 



12-15. 

ἀφώριζεν ἑαυτὸν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 16, 

13. καὶ συνυπε- 

κρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὦστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη 
αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 
τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ 

14. ᾿Αλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς 

ᾧ Κηφᾷ! ἔμπροσθεν πάντων, 
Εἰ σὺ, ᾿Ιουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ᾿Ιουδαϊκῶς, πῶς 2 τὰ 

ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν ; 15. ἡμεῖς φύσει ᾿ἸΙουδαῖοι, καὶ οὐκ ἐξ 

᾿Κηφᾳ ΜΜΑΒΟ 17, εἴς. 

3 ως ΜΒΑΒΟΌΕΕΘΟΡ; 

σει. Τῃε νεῖ ὑποκρίνεσθαι 5. οἴϊεῃ 
υδεά οὗὨ ρἰαγὶπρ 4 μαζὶ 85 δῇ δεοῖογ ἰῃ 
ἃ Ρἷδυ πους δὴν ἰηνίἀΐουβ πηεαπίηρ ; 
υὶ ὑπόκρισις σοττεβροη 8 (πσουρῆουϊ 
16 Ν.Τ. το 18 Επρ 8 ἐχαυίναϊεπι ἀγῥο- 
ἐγίσν, πὰ Πά εἰν το τῆς ατεεῖς ἐεχὶ δἰπιοβὲ 
ἀεπιαπὰβ ἴπδι τεπάεσγίπρ πεῖς. ΤΏς πιθῃ 
Ψ πο Πμδά διιΠπογῖο εδἴεη νὴ τῆς ἀποῖτ- 
οὐπιςοϊβεά ἀπά πονν υνἱε μάταν Ὀδοαυδε ὑΠαῪ 
βθγδηκ ἔτοτι ρίνίπρ οἤεπος ψεῖε, ἰη ἰδςῖ, 
δῇεςιηρ ταὶ ρου Βοσρ]εβ νν δἰ οἢ ἴδον ἀϊά 
ποῖ ἔξεὶ, ἀπά ἴῃς Αροβιὶε ἄοεβ ποὶ ῃμεδίϊδί 8 
ἴο ἀεπουπος βοῇ ἱπβίποοσιεν ΌῪ ἰΐβ ἴσια 
Ὡᾶπιε ἀγῤοονὶ5γ.---κ᾿αὶ Βαρνάβας: ενυεη 
Βανμπαδας. Ἴδε ἀείδοιίοη οὗ Βαγπαῦδβ 
ννὰ5 ἃ Ὠδάνίεσ δἷονν ἴο [π6 οαυδε οὗ 
ΟΘεπεῖς ἐτεεάοπι τπδη τῆς νδςοϊ ]δείοη οὗ 
Ρεῖεσ. ΜῈ ὑπὰ δἰπρὶε εχοεριίοη οἵ 
Ῥαὺὰϊ Ὠἰτηβεῖξ, Βαγπαῦαβ παὰ ὕεεη τῆς 
ταοϑὲ οἴϊεςτίνα πιϊπἰβίες οὐ ΟἾσίδι ἔοσ {πε 
ςοηνεζδβίοη οὗ ατεοῖκβ; ἢε δά Ὀεδεη οἵ δῖα 
ἀερυϊεά ἴο Ἄρρεᾶσ υυἱἢ Ῥδὺ] 85 τπεὶγ σα- 
Ρτεβεηϊδιϊνα ἱπ ]εγυβδίεπι, ἀπά ἢἰ8 υνἢ- 
ἀγαννὶ ἴτοπιὶ βοοῖδὶ ςοπιπιαηίοη ὑἸἢ 
Οτεεὶς ΟΠ γί βιίδηβ [611 ἀροη {πεπὶ ἢ 
ἴῃς ἔοτος οἵ ἃ δεῖγαγαὶ. Ὗεὶ Ραυ], νῆο 
μδά Ὀεδη Ὸσ πιδῆν γδᾶγβ ἢἰβ πιοδὲ ἱπᾷ- 
τπηδλῖς οοπηραπίοη, δηἃ Κπενν ἢἰβ ἤεδεῖ, 
νντε8. πΊογα ἰῃ βοῖσονν [Δ ἰπ Δῆροσ οὗ 
Πῖ5 ἰαπηθπία!ε ὑνεακπεββ ἰη δεὶπρ ἰεὰ 
ΑΥΨΆΥ ὉΥ δν}} ἐχατηρίς. Εογ ἢε βαν Πδί 
ἢ νγ88 ἴῃς νἱςτίπη οὗὨ βιγοηρετγ νν}}}58 [Πδῃ 
δῖ58. οψῃ. εἜγυβαὶεπὶ ἢδὰ Ῥδεη δἰβ δγὶν 
Ὠοπῖς δηά πε ρίδςε οὗἁ ἢ᾽5 δαγίϊεβϑὶ τηΐη- 
ἰβῖτ᾽γ. Ὑπεὲ Ὑ Νεῖνε μδὰά Ῥεεη ἢϊβ ἢγϑβι 
τεδο ποτ ἰῃ ΟἸγίβε : ἢίβ οουδίπ ]οἢπ Ματῖς, 
ΨΠῸ ννᾶβ8 ὄνθὴ ἔδεη ἴῃ Απιίοςῃ, ννᾶβ 30 
ἄεαγ ἴο πὶπιὶ ἴῃλϊ Βαγπαῦαβ, ννβδη ἀσίνθη 
ἴο σποοβε Ὀεΐννεεσπ Ὠἰπὶ ἀπὰ Ῥδιυϊΐ, ςῇοβς 
Μαῖκ ἴογ ἴῃς Ἴοπιραπίοη οἵ δὶβ ἔαΐυγα 
τηϊηἰβῖσυ. Ὑνηδι ψψοπάσν ἰπεπ τῆαὶ δε 
ννᾶ5 ἱεπηρίεὰ οπἡ {Π18 οσςδβίοη ἴοσ ἃ πηο- 
τηεηῖ ἴο γίεἰὰ το ἴτε ἰπῆυεποε οὗ Ρεῖεγ 
Δηὰ {πε Ὀτεϊῆγεη ἴτοπὶ 76γυβαίςεπι! 

γεγ. 14. πρὸς τ. ἀλήθειαν. Ουτ νεῖ- 
5108 γεηάεσ πρός, αεεογάϊηρ ἰο, 'ἴκε κατά: 
πὰ 80 ἱπιρυρῃ ἴπεβε τηδῃ ἴοὸγ ννᾶπίὶ οὗ 
ΡΠ ΙΠΕ88 ἴῃ πεῖς οοπάυοι ταῖπες τμδῃ 
ἴοτ ἱῃοοπϑίβιεπου οὗ ἀοοισίπθε. Βα τῇς 

; Πέτρῳ ΒΕΕΟΚΡΡ. 

τι Κι,. 

οοπβυζε οὗ {πε Αροβίῖε ἰβ γεδ}γ ἀϊγεοιοά 
το ἴῃς (Δ᾿βεῃοοά οὗἉ ἐπεὶγ ἱεδο βίης. ὙΠΕΥῪ 
τσόγε ποὲ ἀεαϊἑηρ Ξεἰγαὶρ κέξογισαγαϊγ τοὶ ἐᾷ 
ἐλ ἐγμίκ ἴῃ ςαβιῖηρ τπς δίυγ οὗ υποϊεδη- 
Πε88 οὐ ἴποβε ῃοπὶ αοὰ πὰ οἰεαπβεά 
ἰπ ΟὨγίβι.---ἀναγκάζεις. Ρεῖες νν 48 Ὀγ ἢΐ5 
ἐχᾶσηρὶς γον Ρυζτπρ ἃ βενογα ργεββυγα 
οη ἀεπιῖϊε ςοηνεγῖβ ἴο δάορι ἃ [εν δῇ 
ταῖς οὗἉ [1ξπ, που ρ ἢ ρεγθδρ5 υπἰηιεπιίοη- 
411γ.---ὁπάρχων. ΤῊΐ8 ρατγιϊςῖρὶε ποῖεβ 
πε δελγίηρ οὗ δπιεοβάεηιϊβ. ου ργεϑεπὶ 
δοϊΐοη. Ρεῖεν δείπρ ἃ [ενν τπαϊρας πᾶνε 
Ὀεεπ εχρεοιεά το δοῖ οἴδπεγνῖβε. 

γν. 15-21. ΤΕἘΝΝ5 ΤΗΕΜΒΕΙΝΕΒ ΨΈΚΕ 
ὈΚΙΝῈΝ ΤῸ ΒΕΒΟΚῚ ΤῸ ΟΗΕΚΙΒΤ ΑΒ8 91᾿ν- 
ΝΕΚΒ ΡΟᾺ ΡΑΚΌΟΝ ΒΕΟΑῦΒΕ ΤΗΕΥ σοῦ 
ΝΟΤ ΟΒΤΑΙ͂Ν ᾿υϑτιεΊ ΆΤΙΟΝ ΒΥ ΡΕΆΡΕΟΤ 
ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΞΒ ΤΑ - ΝΟΥ ΤΗΑΤ 
ΤΕΥ ΜΙΟῊΤ ΤΗΒΒΕΒῪ ΒΕΟΟΜῈ ΜΟΒΕ 
ῬΕΕΕ ΤῸ 81Ν, ΒΌΤ ΕῸᾺΚ ΤῊΞ 5.ΚΕ ΟΕ 
ΝΕΜ ΨΠῈ ΙΝ ΟΗΕΙΒΤ, ΕΝῈΝ Α58 Ραῦΐ, 
ἨΙΜΒΕΙΡ ἘΝΌΌΚΕΡ ΟΕΟΟΘΙΡΙΧΙΟΝ ΨΙΤῊ 
ΟἬΚΙΒΤ, ΤῊΑΤ ΟΗΕΙΒΤΥ ΜΙΟΗ͂Τ {ἱΝΕ ΙΝ 
ΗΙΜ. Μ,εῖ. 15. ΑΒ ἴδε πεχί νεζϑὲ ὀρεῃδ, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς ἀτεεκ Μ55.., νἡτἢ εἰδότες 
δὲ, ἰτ ἰδ Ποοαββάσζυ ἴο υὑπάεγϑιδπὰ ἤετε ἃ 
βπηίϊς νεγῦ, Κῦε αγε ζειυς, εἴς. 
Τῆς ρεΐβϑομαὶ παγαῖῖνε ὕγεδκβ οἱ 

ΔΌΓΟρΡΕ αἵ τηἷἰβ ροῖπι. Ρεῖεγ ἀγσορβ ουἱ 
οἔὗ βἰρῆϊ, ἀπά τῆε Εριβεῖε ραβ868 ἔτοπὶ ἃ 
Ῥιοίεβι δρδίπβι ἢὶβ νδο]]διίοη ἱπῖο ἂπ 
εἰαδογαῖε ἀγρυπιεηὶ ἀρϑίπβι πε ἀοςίγιπδὶ 
εἴτοσβ οἵ {πε Ῥῃαγίβαὶς ραγίγν, νυν ἢ ἔοτπὶβ 
ἴοο ἱπῖερταὶ ἃ ρογιίοη οὔτπε ψῃοῖε ἘΡίβ8]ς 
ἴο Ὀε ἀεϊδομεὰ ἔτοπι ἴ. Υεῖ τπεῸ πεν 
βίγαίη οὗ τπουρῆξ βργίπρβ 50 ἀϊγεςν ουὖἱ 
οὗ τῃ6 ργενίουβ τεπηοηβίγσαπος πὶ ἰΐ 
ταὶρῆς νεῖ] πᾶνε θεέ δάάγεβθεὰ τποτς 
απὰ τπεη ἴοὸ ἴπε 1εννιϑἢ ΟΠ γι βιῖδῃβ. δὲ 
Απεοςἢ. ΤΠε οὐΐϑροκεη ρῥγοῖεβὶ ἀραϊπβὶ 
δη ἰηδβίἀϊουβ διϊεπιρὶ ἴο ἴοτος οὐ ΟἊπε]ε8 
τῆς ]Θνν δ τοῖς οὐ 11 ἸΙεδὰβ πδίυγα!ν ἴὸ 
8ῃ δησυΐγυ Ψψῆδι 15. τὰς 85 ἄοπε ἔογ 
τε ΨΠῸ ἃγὰὲ ἴεννβ ὃν διγῖῃ. δά ἱξ 
Ἰυβεν ἴμεπὶ Ῥείοσε αοὰ ὁ νε Κπον πὶ 
ἴς ἀϊά ποῖ: {πεν Πδά ἴο τυτη το ΟἸτίβί ἕο 
τῆς ρεᾶςς ψίἢ Οοά ψ Ὡς ἢ τῆς [(ἂνν οςουϊά 
ποῖ ρῖνε. [π βδοσγῖ, νν. 15-21 ἅγε ζοη- 
πεοῖςὰ δἱ οῃςς νυν τπε ργεοεάϊηρ πηαῖίες 



τόᾳ4 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Π. 

ἐθνῶν ἁμαρτωλοὶ, 16. εἰδότες δὲ ῖ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ 
ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ,2 καὶ ἡμεῖς εἰς 
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, 

καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου - ὅτι ὃ 
17. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν πᾶσα σάρξ. 

ἐξ ἔργων νόμου" οὐ δικαιωθήσεται 

1δὲ ΘΜ ΒΟΘΙΕΊΕΟΙ,; οαι. ΑὈ ΚΡ. 

ἘΧριστον ἰησον ΑΒ 17; ἰ. Χριστον ΟΠΕΕΟΚΙΕΡ. 

5οτι ΦΑΒΌΕΑ 17, εἴς. ; διοτι Ο ΕΚΕΡ. 

4 εξ εργων νομου Ὀείοτε ον δικ. ΑΒΟΌΕΕΟΡ. 

δηὰ τῆς βυϊθβεαυεηῖ; ἀπὰ Δρράδζεπεὶν τε- 
Ρτοάυοε ἰῃ βυδβίδπος δὴ δγρυπιεηξ νυ Ὡς ἢ 
δά αἰγεδὰν δεεὴ δά ἀγεββαά, υἱνα υοοε, ἴο 
δε οἰχοιπγοίϊβίοη-ΡΑτῖγ δὲ Απιίοςῃ, ννποπὶ 
ἴδε Αροβϊε ἰάεπιῆςβ ἰῃ βρίτὶ ἀπὰ ροἱον 
1} τῆς βυθβεαυεηῖι ἀρίἰδΐοτβ ἰπ Οαἰδιίδ. 
-οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἀμ. ΤῊϊ8 οἰδυβε Ἔχργεββεβ 
Ροϊπιίςάϊν ἐπε ἰπβοίεπε ςοπίεπιρὶ οὗ ἴδε 
Ῥμαγίβαϊς ραγίν ἔος ἀσπε!εβ, νῆο ἀϊὰ ποῖ 
Ῥεϊοπς ἴο τμε Ποῖγ παιίοη ποτ ἱπβεγὶς τῆς 
[μἂνν ἀπὰ τῇς Οονεπδηίβ. Ὑεῖ ἴῃ βρίϊε οὗ 
ἴπεβε διγορᾶπὶ ργείηβίοπβ ἴο βιρεγίοσ 
βαποιεγ (1 ἰ5 δά ἀ6 4) ἴον ψεγα ἀσίνεη ὈῪ 
ἴῃς νετάϊοι οὗἩ πεῖς οὐνῃ σοπβοίεπος ἴο 
ετργασε {πὸ ἕδίτα οὐ ΟἸγίβε θεσᾶυβε ΠΟῪ 
Κηπενν τμδῖ πὸ ἤξβϑῃ Ἵοουϊά ροββί δ᾽ Υ Ὅς 80 
Ῥεγίεοι ἰπ οδεάϊεπος ἴο ἴνᾶνν 48 ἴο ὃς 
1δεσεῦν ᾿υϑεϊβεά, 

γεσ. 16. οὐ δικαιοῦται. .. Τνο 
τηείμοάβ οὗ βεεκίηρ ᾿υδιιποδιίοη ἴῃ (ῃς 
εν οἵ αοὰ ἅγε δεζε ἀϊβιϊηρυϊδῃςά. 
Τα ἴογγμεσ τοοῖς δοςουπὶ οὗ ποιμίηρ δυῖ 
δβιβάϊαβι οδεάΐϊεπος ἴο {πε ἴανν οἵ ἀοά. 
Βείοτς μίβ Ἴοηνειβίοη Ῥδὺ] Κπὸν πὸ 
οἴδετ: ἢε μαά θεδθη ἱδυρῃς ὈῪ δί5 ἰε ρα] 
τσαϊπίπρ ἰο θά8εὲ δἰβ βιδπάδγά οἵ γίρβι δηά 
ψτοηρ ἐπεγεϊγ οὐ ἴπε τγενεαϊεά ἷδνν, ἴὸ 
Βηὰ ἴῃ ἴτ {πε δοῖς συΐϊάε οὗἩ ςοπβοίεπος, 
Δηὰ ἴο τπιδάβυγε τἰρῃιεουβηεββ ὉΥ οοη- 
Τοσγαϊυ ἴο [18 σοπηπηαηάπιεπίβ δἴοπε. 

Βυϊ Πὶ8 νίενν οὗ αοά᾽ Β ̓υάρτηεπι μαά 
Ὀδεη ρσοίουπαϊν πιοάϊδεά Ὁ 5 Τοοη- 
νειϑίοη. Ηε ἤδά ἰεαγπὶ οὐ {πε οπἠς 
Βαηὰ ἔγοπι ἴῃς τεδοπίπρ οὐ ΟἸγίβε ον 
ἱπιροββίδ]ε ἰξ ννὰ8 ἔοσ πιδῃ ἴο δεϊδίπ ἴο 
Ῥαγίεος τὶ ρμιδουβηεβδ, βεεὶηρ τπαὶ αοά 
οἰαίπιβ ποῖ οπὶν οδεάϊεπος ἴο ἴῃς ἰείίοσ 
οὗ ἴῃε ἴανν, θαϊ δῃ δι]ερίαηος οἵ {πε Ὠεαγὶ 
ἴοο ᾿ἱπογσουρῇ ἴο ὃς αδἰϊαίπαῦῖς ὃν ἢυπιδῃ 
ἰηβγγηγ. Βυξοη ἴῃς οἵπε μδπά ἢς 
Κπενν πον ἴμαι αοά ἰβ8 ἃ ἰονίπρ Εδῖδεσγ 
ἰπ ΟΒτῖβῖ, ὄἼνοσ βεεκίηρ ουὲ Ηἰβ εγγίπρ 
Ομ! άγεη τᾶ ΗςἜ πᾶν ψἱῶ ἴπεπὶ ὉΔΟΚ, 
ενεῖ σεδὰν ἴο ἰεπιρεῖ βίσιοϊ ᾿πβιῖοε νυν τἢ 
ἰπβπίτε πλοῖον, ἀπά νναϊ εἶπ ρ ΟΩΪῪ ἔοτ τε 
Ὥσβε τεβροπβε οὗ ἱπηρετγίεοι ἐδίτῃ δηὰ ἰπὶ- 
Ῥεγίεοϊ τερεπίδηςε, 80 ἔπε δὲ δἱ δὶ] 
βίηοετις, ἴο δῖοι ουδὲ 4 συϊν ρδβῖ, δπὰ 

Ρτοπουηςε ἃ ἐδνουγαῦϊε Ἰυάρτηεπι οη ἴῃς 
βίηπεσ. Ηε ρετγοεϊνδά τῃδὶ ἴμεγα 18 γοοτλ 
ἴθ τῇς Ἰυάρτηεης οἵ αοά ἔος δποῖπε 
εἰεπιθης δεδίάς δίσίοι Ἰυδιῖςε, υἱὴς., τῃε 
τῆεσου οἵ τῆς Ἰυάψε, δηὰ τῃδὲ ἃ ργίβοπεσ, 
Βοννανοσ οἶδασ ΠΊΔΥῪ Ὅς ἢὶβ ρα} οη πα 
ενίάεηςς οὗὨ 88 1ἰξε, πᾶν πενεγίῃεῖεδββ θα 
αβϑιγεὰ οὗ ραγάοῃ δηᾶ δοςερίαπος ὉΥῪ 
τγοννίπα Βἰπιβεῖῖ ἱπ Πυπιδὶς ἴσυδὶ οἡ 
παῖ τηετογ. [ὶπ ἴδ6 Ἐρίβεϊεβ οὗ Ραὺυ] 
δοςογάϊησὶν )υβεϊβοξδίίοη δοαυϊτεᾶ ἃ πεν 
τηεδηπίηρ, Ὀεοσοπηίηρ ἐαυίϊνα!οπὶ ἴο δοςερῖ- 
δποε δείοτε αοά, ἀπά ἴδε ἰογπὶ τἰρῃϊεοιβ- 
655 νν88 δρρ ἱεά το ἴῃς πγεγοϊ} δοφαῖῖδὶ 
οὗ τῆς συϊν ας ρΡεπιϊεπὶ οἤδεπάετ. 

Τῆς οἴαυδε ἐξ ἔργων νόμον ἀεῆπεβ ἃπ 
δοφυΐτ8] οπ {πε πιεσὶῖδ οὗ τῆς οᾶβε δἰοπε, 
Ῥαβεά ου ἃ [{ππὸὶ οἵ μοῖγν οδεάϊεηςε, ννῃ1]ς 
διὰ πίστεως ᾿Ι. Χρ. ροϊπῖδ το ἐλίτΒ ἴῃ 
ΟἸὨτίβὲ 85 ἴπε ἀρροϊπιεά σἤδηπεὶ οἵ οὐ 
τηετογ.--ἐπιστεύσαμεν. Ηετε, 848. ἰη 
Εοῃι. χίϊ!. τα, 118 νεγ ἀδποῖςβ ἴῃς δοῖ 
οἵ επιδγαςοίηρ ἴῃς ἔδίτῃ. [εν 18ῃ ΟἸ τι βιδπ5 
μαᾶά Όγ {πεῖς οοηνογβίοη ἀεοϊαγεὰ τς 
Βορεΐδββηθββ οἵ τπεὶς ροβέϊτίου ὑηάεγ (πε 
1ἂὰνν “πους ΟὨγίβε. Ἑδι ἰπ Πἰπὶ ννὰ8 
(δεν 84.) ἴῇς οπΐν πιεδηβ οἵ οδίδίηίηρ 
7αδειολείοη.---διότε . . . Ταΐβ οἷδυβε 
σοτγοδογδῖεβ ἴῃς νεγάϊοι οὗ ςοπβοίεπος ἀπά 
εχρεζίεπος Ὀγ ἴπε δυϊποσίεν οὗ ϑογίρευτε, 
ἴοσ ἰξ δάοριβ ἴπε ἰδῆσυάᾶρε οὗ Ρβ8. οχ]ῇ. 
(οχ 11.) 2, οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σον 
πᾶς ζῶν, νἱἢ οπΐγ δοπιε νεῦρα] δἰτεγαιίοπβ 
βυρρεδίεά ὮὉγ τἢς Τςοηϊεχὶ οὗ ἴῃε ΕΡίδι]6. 
ΑΒ ἵνο ἰκὶπάβ οἵ ᾿υβιίποδίίοη πᾶνε θθθη 
πιεητοπαδά, ἴῃς οἴδυδε ἐξ ἔργων νόμον 
8 τεφυϊγεὰ ποῖα ἴοὸ τῆδκε ἰξ οἰεαγ παῖ 
τῆς )υδεϊβοαιίοη ἴο ψνϊοἢ τὰς ῬΒδὶπὶ γείδγβ 
νν»8 ἴεραὶ, ἴἰῆς ννογὰάβ ἐνώπιόν σον ἅτε 
ἀτορρεὰ 28 ὑεεάϊεββ ἴῃ [18 σοπίεχί, δηὰ 
πᾶσα σάρξ ἰΞ5 κυδδιϊτυϊεὰ ἴος πᾶς ζῶν ἱπ 
ογάεσ ἴο 5δῃονν ἴπαι ἴῃς Ῥβδ]πὶ γεξεσγεά ἴο. 
δδγίῆυ 16. ΤΏ ρδββᾶρα ἰ5 αυοϊεὰ νυ» τῇ 
φογγεβροηάϊηρ νεγῦαὶ σβαηρεβ ἱπ Κοπι. 
1, 2ο. 

νει. 17. εἰ δὲ. . . ἁμαρτωλοὶ. Τῆε 
ἰλϑί νεγϑδεὲ γιίνεά δὲ ἴπε σοποϊ υβίοη τπδῖ 
7 εν δῃ οοηνεγῖβ ὉῪ τπεὶγ οὐνη δοῖ οοη- 



16--10. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοὶ, ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος ; μὴ γένοιτο, 

18. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 
συνιστάνω.; 19. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 

τσυνιστανω ΦΑΒΟΌΕΘΡ. 

ἀεπηπεά τπεπιβεῖνεβ τὸ 6 συν οὗ ἃ 
Ῥτόκεη ἶανν. Ὑπε ἀγρυπιεπὶ πονν ὑσοσεθάβ 
Οἡ 1Π18 δβϑυγηρίίοθ “17 ἴ δε ττὰς (48 
848 θεξπ βῇονη) {πᾶϊ τος ὃν ςεεκίηρ ἰο δὲ 
7μπεβεά ἐπ ΟἈγισέ τσεγε γομηπα ἰο δὲ οἱγ- 
φείυες αἶ50 5 Μ6ΥΣ 5 ΜΕ ἃ5 τῆς Οςης 168 
--ἰξους βπ νᾷ8 ἴῃ ἀϊδβοονετεά, ἀπά ἰξ 
Ὅε δάπιτοὰ τπδὶ σοπέεββίοη οἵ εἰπ [ἰε8 
δῖ πε τοοῖ οἵ 411 ΟἩ γί ϑείαπ [1ἴε, ννῆδὶ ἤδη 
5 πε διτἰτυάε οὐἨ ΟὨτγῖβε τοννατὰ βίῃ ὃ ""-- 

α Χ. ἁ. διάκονος; ΤἼϊΐβ οἶαυβε ἰβ 
οἰδατῖγ ἱπιειτορδίϊνε, δηὰ τῆς ἴτας τοδάϊησ 
'8 ἄρα, ποῖ ἄρα (ἰπέετεπεῖ41). Εοτ Πέτα, 
85 Αἰ ννΑΥβ εἰβεύνβεγε ἰπ Ρδυΐης ἰδηρσυδρα, 
μὴ γένοιτο τερυάϊαϊεΒ ἃ πιοηβίγουβ 80- 
Βεδβίίοη, ρυΐϊ ἔογινασά ἱπ τῇς ἴοστη οὗ ἃ 
ᾳιυεδβείοη, ἴδε τηεγα βίδιεπηεηϊ οὗ ννῃϊςἢ ἰβ 
τερυρτιδηΐ (0 ἴῃς πιοσαὶ βθηϑ8ε. 
ιν 85 οδ)εςῖεά ἴο {Π|8 ἀοοιτίπε οἴ αοὐ 

ἔδεε ρσύᾶςοα ἱπ Οἢγίβε ἴο ρυ ν δβίπηογβ 
παῖ ἴὲ Πεϊὰ οὐκ ἃ ᾿ίςεπβε ἴο βίη Ὀγ ἀοίῃρ 
ΔΨΆΥ ἴῃς ΨΠοΪεδοπιε τεβίγαϊπίβ οὐ ἴῃς 
1μἂνν, ἀῃὰ 80 ἐποουτᾶρεὰ τηεη ἴο σοητίπυς 
ἴῃ 5ἰπ ὃν ἰΐ8β ἀββυσαηςε οὗ ρατάοῃ. Τῆς 
(ΑἸΔΟΥ 18 πεσε ἀϊβηιίβδεά ὑν βοοόση οα 
τῆς βΒισεηρτῃ οἵ τἢς νεῦγ παῖυτε οὐ ΟὮσῖβι, 
Βυὲ 8 τῆοτα ἔν εχροβεὰ ἴῃ ἴῃς βἰχίῃ 
Πἤδριοσ ἴο ἴπε ΒοπΊδηβ. 

νες. 18. “1 ᾿Ἰηάδεεά, 1 ἀο τϑεβιδ Ὁ] 8 ἢ 
τῆς δυϊμοτίτν οὗ ἴῃς [ψᾶνν ονεῦ ΟἩγί βιίδη 
1ἴς, ἴτε Ὀεσοπιεβ ἴσας ταὶ ΟἸγῖϑε ἀἱά Ἰελά 
τε ἴο ἰγδηϑρταββίοη, 90 δζριιεβ (πε 
Αροβεῖε δ8 πες ἴυσγῃβ ἴο 8 οὐνῃ {Π{π ἴος 
δη {Πυβιγαιϊίοη οὗ τε ἱποοσηρδι  γ οὗ 
Αἰ!ερίαποε ἴο Οἤγίδε στ {πε σοπεϊηυδά 
Βιρσγεηδου οὗ ἴῃς [,ἂνν. 

νετς. τις. Ἐγὼ. ὙΤῇε βίγεββ ἰδ οἡ τῇς 
Ῥετβοπδὶ ρσοπουη βῆονβ δὶ Ρδυΐ 5 πεσε 
τείεττίηρ ἴο ἴῃς ζδοῖβ οὗ 8 ρεγβοηδί ἢϊ8- 
ἴοτγ. Ηε βἰπρίεβ ουξ ἢΐβ οὐνῃ σοηνεζβίοῃ 
ἴον ἰῆς βᾶκε οὗ ἴῃς ογυςΐδὶ Ἄχαπιρὶς νοι 
τ αβοτγάεά οὗἉ τῆς ΔΙ ΒΓ Ϊ οΥὗὁἨἁ τεσοποι!πρ 
τῆε οοπιτηδηὰβ οὐ Οἤγίδε ννἢ πε ἴτᾶ- 
ἀϊεκίοπαὶ ἴᾶνν οἵ βγϑεὶ, ἴογῦ πῃ ννῶβ δοῖυ- 
ΑἸ1ν Ὀεαγίηρ ἴῃς Τοοπιπιββίοη οὗ (ἢε ἈΙΕΡ 
Ῥτίεβι, ἀπά σδιτγίπρ ουἕ πε ογάεγβ οὗ τῇς 
ϑαππεάσί πηι νῆεη ΟἾγίβε τηεὶ Πὶπὶ ἴῃ τπε 
ΨΑΥ δηά ᾿Ἰαϊὰ Ηἰ5 σοτηστηδπβ ὑροη Πίπι. 
Ηε μαδὰ ἴο οβοοβε δεΐνεεη ἴῃς ἵνο : πὰ 
ἂὶ ΟἸγβε ῖβ ψνογὰ ες ππρ ᾧρ Πίβ οβῆοα 
δηά τεπουποεὰ ἔος ἕνεῦ (ἴῃς βεγνίος οὗ 
πε [ἅνν. --- διὰ : ἐλοιρὰ μνᾶν 
ἰαισ. ὙΠα ττδηβίδιίοη οὗ ἔπεβε ννογάϑ ἴῃ 
οὖς νετβίοηβ ἑλγομρὰ ἐὰε ἰαισ βϑεετὴβ ἴοὸ 
τὴς ἔλιαὶ ἴο ἴδε β8εῆβε: ἕογ ἴῃς ἀδβαῖῃ ἴοὸ 

1νν ΜὨΙΟἢ 15. ποτε τεςοσάςα ννᾶ8 ποίΐ ἄυς 
ἴο τε ἱπβιγυπηθηιδῖ ιν οὐ ἴ[νν, ὃυῖ 
ΨΜΑ8 ἴῃς ἱπιπηεάϊαλιϊε εἤεςοι οὗ ἴῃς νἱβίοῃ 
διὰ ννογτὰβ οἵ Οἤσίβι; δηὰ τῇς ἽἼχργοββ 
οὐεοὶ οὗὨ 1Π18 τεΐξεγεπος ἴο ἴῃς σοηνεγβίοη 
οἵ ϑαυ] ἰβ ἴο βῆον ἢονν υπίοη νεῖ ΟὨγίδι 
πη εδῖεβ ἴῃς δυϊπουεν οὗ δῃ ουϊννατά 
ἴανν. διὰ νόμον ἰ8 τελὶ]γ δκίπ ἴο διὰ 
γράμματος καὶ περιτομῆς ἱπ Εοπι. ἴΐ. 27, 
ἀπὰ ἴἰο δι᾽ ἀκροβυστίας ἱπ Εοπ,. ἱν. 11. 
ἴῃ 411 τπεβε οδδοβ διά ἀεποῖεβ (δε βη- 
νἱτοππγχεπῖ, ννπεῖδει οἵ τῆς Ἰεϊίες, οἵ οἷς- 
ουτηςϊβίοη, οὗ υποϊτουτης βίοη, ος οὗ ἰανν, 
ΨὨΙΟΝ ννᾶ8 βυδβίδιίηρ δὲ τῆς εἰπὲ. ὅ40] 
νγᾺ5 οὐ ομῇῆςϊα] ἀυῖν, βυτγουπάδὰ Ὀγ ἴδε 
οἰτουπηβέδηοεβ δἂπὰ τηδοπίπειυ οὗ [ἂν 
ψ θη ΟἾγίβε βιαγεά Πίπ), ἀπὰ δε Ὀεςᾶπηα 
αἱ οπος ἀεδὰ ἴο τῆς οἷαὶπι οὗ [ἂνν ὕροη 
δίπι. --- νόμῳ ἀπέθανον. ὙὙΠεβε ννοσάς 
ξεῖνε ἃ νἱνὶὰ ἀεδβοτίρείοη οὐ πε βριγίτυδὶ 
τενυϊδίοπ ὑγοδυςεὰ Ὁν δὶβ σοηνεγβίοη ἰῇ 
τῆς Βεαγίὶ οἵ ὅδ]. ΨὙνθεγεδβ, πἰἐμοσγίο, μΐβ8 
Ὑ»ΠοἿε τιϊηπά πδά θεεη βεῖ οἡ δ] Π]1ἰπρ πε 
ΜΠ οἷς 1ὰνν, ἀπά ἢς δὰ οουπίεὰ [18 ΟΌ]!- 
ξαιϊοηβ 41] ἰπ 411} ἴο πἰπι, ς πονν ἐπείγει! Υ 
τεπουποεὰ ἐπα ἀστγ οὗ οδεάΐεπος ἴο ἴϊ5 
ςοπηπιαπάβ δηὰ γερυάίαιεὰ [18 δυϊμοτίεγ. 
Απὰ ᾿Ἰυδβὲ 48 ἄδδιἢῃ νοσῖκβ ἃ ἤπαὶ οπδησςε, 
δηὰ Ἰεανεβ δεμιίπὰ δὴ ἰπάς!δ]ε εεςῖ, 8ὸ 
ἀϊά πὶβ σοπνειβίοη δθὴχ ἃ ρμειπιδπεηΐ 
δι πιΡ οὗ ᾿Πεἰοηρ οἤδηρε οἡ δἱϊ πἰβ ἀδεὲς 
γεᾶσβ : τποποοίοσιῃ πα βδεγνεὰ δηοίμεγ 
Μαβίεσ, ονπεά δρβοϊυίς οὐεάϊδπος ἰὸ 
Ηἰ8 νἹ]], ἰδιοπεὰ ἕο Ηἰβ ἰηνναγά νοῖςς 
οἵ ουϊννατά τενεϊδιίοη, ἀπά ἄγδηκ οἵ Ηἰβ 
ϑρίπι. 
Τα δὔβεπος οἵ τῆς δγίϊς!ε δεΐοστε νόμῳ 

8 ποιϊεννοσίγΥ; ψνεγεῶβ (πὸ [ἂν οὗ 
Μοβεβ, θείη {ες οης γενελί δὰ 1,ανν, 18 
Αἰνναγβ ἀδείρηδίεά ἐλ ζαισ (ὃ νόμοι), 
νόμῳ ἀεποῖεβ ἴανν ἱπ ἴῃς δρϑίγαςϊ, 80 
τπδὲ τΠ|8 οἴδυβε σοπιργοῃεπάβ εἐπιδηςοίρα- 
τίοη ἔγοπῃ 811 ςοπίσοὶ οἵ εχίεγηδὶ ἷανν. Τῆς 
ἐτεεάοπη ννᾶβ, οὗ σουζβε, ρυγεὶν βρίγίἴυ δ]: 
Ῥαὰ] οσοπεπυςεά (ΠΥ το δοκηονϊεάσε ἴῃς 
ἅἄυτν οὗ ουϊννατά Βιυῦδπιὶββίοη ἴὸ 411 ἀν 
ογάδλιπεὰ δυϊπογίῖυ, Ῥυῖ πιδιπιδίηθαἁ τῆς 
ΔὈβοίυϊε ἱηδερεπάεπος οὗ δί8 βρὶ τς δηὰ 
οοπβοίεπος ἔτοπὶ 18 ἀϊςιδίεβ.---ἶνα Θεῷ 

. ΤΗϊβ οἴδυδε δά ἀβ τῆς πηοῖϊνε ἕοτ 
1η15 ἀδδῖῃ ἰο [νν. [ἐ ννᾶ8 ἃ νεγίΔ0]6 
ἀεδίἢ υπίο 16: 84] πδὰ βιγίνεπ ἰῃ ναΐῃ 
το οδιδίη [{πἰ Ὀείοτε αοἁ Ὁγ Ζεαΐουβ ἔ]- 
ΒΙπιεπὶ οὗ δνεγυ σοτητηδηάτηεπι ; ἢς πον 
δοκηονϊεάρεά πὶβ. υἱέος ἔαί]υτε, βυγγθῆ- 



τ66 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 11. 2ο---2ι:. 

20. Χριστῷ συνεσταύρωμαι- ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός - ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 

τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 
ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 

Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 

21. οὐκ 

εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα 

ἐχι νιονυ τ. Θεον ΦΑΟΌΣΕΚΕΡ ; τ΄ Θεον και Χριστον ΒΌ ΕΠ. 

ἀετεὰ 411 τῆε ργίάς δπὰ δπιδιτίοη οὐ πὶβ 
1, πὰ οαβὲ Ὠἰπιβοὶ ἰπ Πα πΊδ]6 ἔσυβὲ δὲ 
με ἔεεϊ οὗ [6808 ἴο τεοεῖνε ἔτοπη Ηἱπὶ 
τὲ ργεςίουβ [πῸὸὶ νῃο ἢ μς Βδά βουρῆι 
πῃ ναΐη ὈῪ Πἰβ πιοβὶ ζεαίουβ εἴογιβ ὑπάδγ 
τῆς [ἅἃνν. 

ψγες. 2ο. Χριστῷ συνεστ. ΤΠο ατεεῖκ 
οσζάεσ ἤτον β ορκοίαὶ ἐπιρμιαείς οπη Χριστῷ: 
υπίοη ψτἢ ΟἸγίβε θεσᾶπηα ἔσο τῃδὲ τἰπλα 
τ οοηῖγαὶ ἔεαίυγε οὗ 18 [1ξππ; [τ δηται]εὰ 
ἰπ τῆς Ὀερὶπηίπρ ἃ {ε]Ἰοννβὶρ ἢ Πὶ8 
οτυοϊβχίοη, ἃ τϑᾶὶ οσυοι ἥχίοη οὗ ἤδαγὶ 
δηὰ νυ}. ΒΥ {π|8 ἤρυτε πε ἀδβογίθεβ 
1τῃε ἱπίεηβε ἃροτν οὗ βρίσγι[πὶ σοηῆϊοϊ, 
πα οτυβηΐπρ ἰοδὰ οὗ βῆδιης δπᾶ δἰζτοσ 
τεπιοῦβα ΨΠΙΟἢ ἣς ὑπάσγνεπιὶ ἀυτγίηρ (ἢ ς 
τῆγες ἀδγβ οὗ ἀδγκηεββ δηά βἰἰεηὶ ἀδβραὶγ 
τῆι [Ο]οννεά ἢ νἰβίοπ οὔ τῆς ΟἾτγῖβι.---ζῶ 
δὲ: 4541 [ἐυε. 1 ἙςΔῃ Ῥεγοεῖνε πὸ ρτουπὰ 
ἴον τοπάεγίηρ δέ πευεγέλεϊδες (Α.Ν.) οἵ γεΐ 
(Ε.Ν.). ὝΠπεῖε 15 πο ἼἽοηϊγαβὲ ἤεγε δ6- 
ὕνδεη ἴδε ἔς ἀπά τπῸ ρῥγενίουβ ἀδδίῆ : 
ου ἴδε ςοπίσγαγυ, ἴῃς 11{π 8 ργεβεπίεδ δ8 
τῃε ἀΐτεςϊ ουϊοοπης οὗ (ἢς ἄξαιἢ, Α5 τῆς 
τεβυγσγοοιίίοη οὗ ΟΠ γίδιὶ ννὰ8 ἴῃς βεαιεὶ οὗ 
τε οτυςτβχίοπ, δοὸ Ῥᾶὺ] ννᾶβ Ἰοϊπεὰ ἰὸ 
ΟὨτγίβε ἰπ ἀδδῖῃ τπδὲ πε πιίρῃς δὲ Ἰοϊποά 
ἰο Ηἰπιὶ ἰπ βρίγίξυδὶ [1{ε.---οὐκ ἔτι . .. 
Ὑῆε πενν [ἔξ 15 πὸ ἰοηρεγ, {κα ἘΠ ογπιοσ, 
δερεπάεηι οπα ἴῃς βίγυρ]ηρ εβοτγὶβ οὗ ἃ 
ΤΑΘΙΟ πΊᾶη ἴὸ ἀγανν Πεᾶγ ἴο σοὰ ἰπ ἢίβ 
νη σὶβμϊεουβηεβδ. (ἰγίδε Ηἰσηβεὶ 18 
ἰϊ8 βουζος, 85 ἴπὸ νίδ ἰβ ἴῃς βουγος οὗ 
1|ῖς το ἴπε Ὀγάποῆεβ8.---ὃ δὲ ζῶ: Βπὲ ἐπ 
ἐμαὶ 1 Πυε. Οὐυἵν νεγβίοπβ τῆᾶκε [ἢ ]15 τὸ 
ἣν ζωὴν ζῶ; ὃυϊ ἰξ βεεπὶβ ἴὁ πὶὲ τῇογε 
δοοογσάδης υἱτἢ ἴπΠ6 ςοπίεχὶ δπά ψ ἢ 
Οτεεκ ἔογπιβ οὗ ἜἼχργεββίοῃ ἴο πιᾶῖκε ὅ - 
ἐπ ἐκαΐ, ἀΒ ἴϊ ἰ5Β τεπάεγεά ὃν ΑΝ... ἰπ Εοπι. 
νὶ. το. ὙΝοΟ ἱπβίδηςεβ οἵ {5 δάἀνεγθίαὶ 
υ8ς οἵ ὅ ογ ἃ ςοππεοιίπρ' ρατίϊοα ἤᾶνα 
Ὀεεη αἰγεαάυν ποῖϊεά ἴῃ τῃ18 Ερίβε]ε ([. 7, 
ἴϊ. το). Ῥδὺϊ 18 βεζὲ δοοουπείπρ ἔογ ἴῃς 
λοι ταὶ ἢῈ ποῦν ροββεβ86β βρίγιϊυ 8] [Πδ, 
τπουρῇ 511} ἴῃ τπε ἤεβῃ δπά βυδ]εοὶ ἴὸ 
πιοῖίοῃϑ οὗ δἰπ ἰῃ ὮΪΒ τε πΊθεῖβ : ἴξ θεΐοπρ8 
ἴο Πίπι ἰπ νίγῖαα οὗἩ Πὶβ (41 ἴθ τπε ὅ0π 
οἵ ἀοά.--με. .. ἐμοῦ. ὙΤΠε ρτενίοιβ 
οἴαυϑεβ πᾶνε ἐχργεββεὰ ἴῃς ἱπεϊπηαῖε ρεῖ- 
ΒΟΠΑΪ υπίοη δεΐννεαη πε βρίγιε οὐ Ρδυϊ 
ἃηὰ δῖβ Ὀϊνίπε Μαβίεσ. [πὸ ΠΑΣΠΊΟΩΥ 
ψἢ τπδὲ νῖενν δὴ εχοϊαβῖνε ρεγβοπδὶ 

τις 

Ἂς 

δϑβρεςῖ ἰβ ργεβεηίεά οὗ τε ἴονε οὗ Οἢτίβὲ 
ἃπά οἵ Ηἰβ βδογίῆος οὐ [πε Οτοββ, δ 
τουρῇ Ρδὺϊ Ὠίτηβεῖ μαὰ θεεη {πεῖς βοῖς 
οδήεοι. 

6σ. 21. ΟἾγίβι ἀϊδὰ ἴῃ ογάεσ [ῃδι πιεπ 
τηῖρῆς ᾿νε Ὀεΐίοτε αοὰ ὈγΥ Ηἰβ ρτᾶςε ἰπ 
Βρίϊε οὗ ἃ ὕσοκθη [ἂν ; ἱζ πιεπ οουἹά 
Κεαρ ἴπε 1ᾶνν οὗ {πετηβεῖνεβ δπὰ Ἶἷνε, 
ἔπεγε ννουϊά ὈξῈ πὸ ο41] ἔοσ σγᾶςς, ἂπὰ 
πε ἀδδίῃ οὐ ΟὨτγίδὲ νουϊά θὲ ρῥτονεά ἃ 
8εῖ688 βδογίῆςε.---διὰ νόμον. [,ἂνν ννᾶ5 
πδνεσ, κε [δι τἢ, ἱπβεγυγηθηῖδὶ τὸ 15118- 
οδιίοπ (ο( νεγ. 16). Ασοοτγάϊηρὶγ, Ῥαδὺ! 
πΕνοσ βρεᾶκβ οὐ ᾿υδβιϊβολιίίοη [Ὠγοιρῃ 
[αν Ὀὰϊ εἰἴΠπετ ἐκ νόμον οΥ ἐν νόμῳ. 
Ηετε, 48 ἰπ νϑῖ. 19, ξὰ γόμον τεδ}}ν 
ἀεποῖεβ 4 ἰεραὶ εηνίγοηπηδηῖ, δπά {πε 
νεῖβε δγριεβ ἴμδῖ 11 τὶρῃιεουβπαββ ν88 
τελ]ν ὙΠ π πηθη 5 σεᾶοῃ ὑπάες ἃ Ἰερδὶ 
ἀϊδβρεπβαιϊίοη, ἔπεη ποτα ννᾶβ πο οσοδβίοη 
ἴοσ ἴδε ἀεδίῃ οὗ Ὁ γίβε δὲ 4]1. 

ΟΠΑΡΤΕΚΙΙ].--ῆνν. τ-6. ΝνΉΑΤ ΒΕΝΒ5Ε- 
ΚἘῈΒ5 ΒΟΙΓΥῪ 15 1Τ ΒΟᾺ γοῦ, ΗΟ ἨΔῸ ΤῊΞΚ 
ΟΚΌΟΘΙΕΙΧΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ ΒΕΤ ΡΓΑΙΝΕΥ ΒΕ- 
ἙΟΚΕ Υοῦξ ΕΥΕΒ, ΤῸ ΚΕΒΟΆΤ ΝΟ ΤῸ 
ΟἸκούμοιϑιον ἢ ΤΗῊΗΙΝΚ ΟΝΤΥ ΗΟ ΙΤ 
ΨΑΒ ΤΗΑῚ ὑοῦ ΒΚΕΘΕΙΝΕ. ΤῊΗΕ ϑριειτ: 
ΜΑΒ Τ᾽ ΒΥ ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤΟ [ἂν ΟΚ ΒΥ 
ΠΙΒΤΈΝΙΝΟ ΙΝ ΒΑΙΤΗ ἢ Οἂν ὑοῦ ςομ- 
ῬΙΕΤΕ Α ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΨΟΝΚ ΒΥ ΑΝ ΟἈΡΙ- 
ΝΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗῈ ἘΓΕΒΗ ἢ Ὀ1ῦ γοῦ ΒΌΡΡΕΚ 
ΑΙ, ΤῊΗΑΤ ΡΕΚΒΕΟΌΤΙΟΝ ΚΟΚ ΝΟΤΗΙΝΟ ὃ 
ΨΝΑΒ ΙΤ ΥὙοῦΒ ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ ἴὰΨ ΟΚ 
ΥΟΚ ΓΙΒΤΕΝΙΝΟ ΙΝ ΕΑΙΤῊ ΤΗΑΤ ΚΕ ΤῸ 
ΟΟΡ᾽Β ἵἹΜΡΑΆΤΙΝΩ ΤῸ ὑοῦ ΤῊΞ ϑριβιτ 
ΜΊΤΗ ΡΟΜΈΝ, ΕΝῈΝ ΑΒ ΤῊΕ ΡΑΙΤῊ ΟΡ 
ΑΒΒΑΗΑΜ ΜΑΒ ΚΕΟΚΟΝΕ. ΤῸ ΗΙΜ ΕΟΚ 
ΚΙΘΟΗΤΕΟΌΒΝΕΒΒ ὃ---νεγ. 1. ἐβάσκανεν. 
ΤΠὶβ νογὰ ἀεποίεά εἰπε (ῃς ἰλβοϊηδιϊοη 
οἵ δῃ εν] εγε οἵ βοπὶε πιαϊρηδηΐὶ ἰπῆυ- 
εποα ακὶπ ἴο ἴτ ; ἰἢς ἱπέδιυδιίοη οὗ βοπια 
(αϊδιίδηβ δὲ τπὶ5 οσίβι8β ἰ8 αἰιγσιδυϊεά τὸ ἴῃς 
Ὀᾶπεδι! εβεςι οἵ δοπιε τηγβιίεσίουβ ροννεσδ 
οἔ εν]!. 

Τὰς τεδάϊηρ ἐβάσκηνεν ἢ48 ρῥτγοῦδο! Υ 
ἴουπά ἰἴ8 ΑΥ ἱπῖο βδοπὶὲ Μ55. ἔτοπὶ 
οἸαββίοδὶ υβᾶρε ; πιοβὶ νεσῦβϑ ἱπ «αίνειν 
ἔοττι τπε δογίϑὲ ἱπ ἅ ἱπ {πὲ Ν.Τ., Ζ..ν 
λευκᾶναι ἐσήμανεν ποιμάνατε. 

Τῆε δάάϊιίοπβ τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι 
δἴϊεν ἐβάσκανεν, ἀπά ἐν ὑμῖν δἴϊεῖ προε- 
γράφη ἰπ τῃε Κερείνεά Τεχί ἅτε εν  ἀθθι Υ 
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ΠΙ. τ. Ὦ ᾽ἌΝΟΗΤΟΙ Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν,; οἷς κατ᾽ 
ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη 2 ἐσταυρωμένος ; 2. τοῦτο 
μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν - Ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, 

ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ; 3. οὕτως ἀνόητοί ἐστε ; ἐναρξάμενοι πνεύματι, 

νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε ; 4. τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ ; εἴ γε καὶ εἰκῆ. 

5. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα, καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, 

τῇ αληθειᾳ μη πειθεσθαι δἴϊετ ἐεβασκανεν ΠΟ ἘΚΠΡ ; οπι. ΑΒΌΝΕΘ 17, 67. 

3 ἐν υμιν Δἴε προεγραάφη ὈΕΕΟΚΚΡ; οπι. ΒΜ ΑΒΟ 17, εἰς. 

δρυτίουβΒ. ΤΕ ἔοσγπηεσ [5 ρσορδοὶν ἀπε τὸ 
ἃ τεπιϊηίβοεηςε οὗ ν. 7, νῆεγε ἴῃς οἰδυϑς 
οὐοςυΓβ.---προεγράφη. ΤΠΐβ νοτὰ ἰ5 ἐννίοε 
επιρίογεά Ὀγ ἴῃς Αροβεῖς, οποε ἱπ ἔῃ. 
χν. 4 ΜΙ τείεγεπος ἴο ἴπε ϑογίρυγεβ, 
οπος ἱπ Ερῆῇ. ἰϊϊ. 3 νυν ἱἢ τείεσεηςε ἴὸ 4 
ἔοσπιεσ ἱεζίες οἵ πἰϑοννῃ. Ηετσς, ργοῦδοϊυ, 
1 τεΐδιβ ἴῃ {κα τηδππεσ ἴο βοῆς ἀοουτηεης 
Ψ ΠΟΙ δε Παά ρίδοεά ἰπ τῆς πδπάβ οἵ πε 
ΟΘαϊακίαπ5, οὐ βοπῖα ἰεϊϊεσς ἢς μδὰ ντί[επ 
ἴοσ {μεῖς ριϊάδηςς ἀυτίηρ Π8β ἀῦβεηςε, 'π 
ψΠΙοἢ τῃς νἱτα] τγυτ οὗ τὰς οτυοϊβχίοι 
μδὰ Ῥεδπ επέοσοεά. Ὑπδαῖ ἢς ντοῖε ΠΆΩ 
ΔΡοδβιίο]ὶς Ἰεϊίεγβ ἴο ἢῖβ οοηνεγίβ ἰ5 οἷἰθᾶσ 
ἥοτὰ 2 ΤΏΕΒβ8. ἰϊϊ. 17. ὙΠε δάάϊείοη κατ᾽ 
ὀφθάλμονς ἰβ 'π ΠαγπιοπΥ ὉΠ ἘΠ8 νίενν. 
γράφειν πενεξς π28 ἴῃς βεῆβε οὗ ραϊπείῃ, 
ἴῃ ἴδε Ν.Τ.--σταυρωμένος. ΤῊΣ Οτεε 
ογάογ οὗ ννογάβ ἱπάιςδίεβ ἐμὲ ἐπ 18 ραγιὶ- 
οἷρίε μα8 ἴπε ἕοτος οὗ ἃ ργεάϊςδίε. Τῆς 
ἕλςϊ οὗ τῆς Οτυοϊῆχίοη ννἱ 411 τμαῖ {πε 
ἴδοι ἱπνοϊνεά ννδβ ἴῃς (σὰ Ὡς δὰ 
Ὀεεη 80 ἀϊβεϊποιΐγ βεῖ Ὀεΐοσε τς εγεβ οὗ 
1δε Οαἰδιίαπβ ἱπ ὈΪδοῖ δηὰ ννὩϊϊε. 

ψετ. 2. Τῆς Αροβιεῖες ἀρρεδὶβ τ 
ςοηῆάεπος ἴο ἔπε ρεζβοῃδὶ εἘχρεζίεπος 
οὗ δ΄8 σοπνεσίβι ὙΠῸ νοῦ {πετηβεῖνεβ 
ςοπβοίουβ οὗ μανίηρ τοοεϊνεά οἡ ἰδεὶγ 
ςοηνετβίοη ρίβ οὗ ἴδε ϑρίγ:. ὙΝΏαπος 
τπεπ οᾶτης ἅμ ἰηννασά οὔδηρεῦ Μγδβ ἴὲ 
1πὸ τεβυ]ῖ οὗ Π1Β]Πἶηρ ἴᾶνν, οἵ οὗ ᾿ἰβιθπίης 
ἴῃ 8} ὙΠε αυεβεϊοη ἡδεάβ πὸ ἀπδινεῖ: 
ἴοσ τὲ ννγὰβ οὈνϊ ουϑὶν ἔπε σεβυϊὲ οἵ ̓ Ιβιεπίησ 
ἰπ αἰ. ὙΠπε βεοοπάᾶ οἷδυβε σουρ]ε8 
τορεῖβεγ ἵψο δββεπίίδὶ γϑαυ βὶῖεβ ἴὸσ 
ςοηνεγδίοη : τῇδε πυδὲ ποῖ ΟΠΪΥ [ἰἰδίεπ, 
Ῥυϊ ᾿ἰβίεῃ ἱπ ἃ τίρῃι βρισίς, ἀεβιγίπρ τὸ 
Κπονν ἀπά ἄο Οοάΐβ νη]]. Τῆς ρεπῖίνε 
πίστεως αἀὰβ (ἢϊ18 εδβεπιίαὶ σοπάπίοη.--- 
τὸ πνεῦμα. Τε τῤιπι ςοπϑιεϊυϊεδβ 'π τΠϊ5 
Ἐρίβε]ε ἃ ἀεῆπιῖε εἰεπιεπι η πε ταρεπεγαῖς 
πδῖυγο, ἄυς ἴο 5ρίσίτυδὶ ογεδιίοη 45 ἴπε 
βεβἢ 18 ἴο παίυγαδὶ σγεδιίοη---δὴ ἱπίεγπδὶ 
οτρᾶη Ὁ ψ Πίσῃ τς ΗοΙγ ϑρίγις ορεγαίεβ 
ουὐ πε Ψ1] δηὰ ρῥγοπιρίβ ἴδε δοϊίοῃ οὗ 
τοδῃ (οἶ. ν. τ6-22). [τ Ῥεσοπ,εβ {πεγεΐοσα 
ἃ Ἰίνίπρ Βυπιδη ἔοτος τυ πὶπ (ῃς Ὠεδσί, 
ἀϊεδιίπος ἔτοπὶ [ἢ Ῥεγβοηδ! τυ οὗ πε ΗΟΙΥ 
ϑρίτ. Βυῖ οἡ (τἢς οἵδε παηὰ ἰΐ ἰβ 

ΔΡβοΪυϊεῖν ἀερεπάεηις ἕογ ἰΐ8β νἱξδ] ἔογος 
οη ἴδε οτὶρίπαὶ ἱπβρίγαιϊίοη οὗ [Ὡς ΗΟΙ͂ 
ϑρίτι, δηὰ οἂπ ποιῖθεγ ᾿ἷνε ΠΟΥ στον 
ψπουῖ σοπείηναὶ που βῆτηεηι δηά δὺ8- 
ἴεπαηςε ἔτοπι Η τη. 

κὶ. Ὑπεβε νει. 3. πνεύματι. .. 
ἴψο ἀφένει ἀξοοῖς τῆε ἴων ἱπίεγηδὶ 
ΒρΏεσεβ βυβοεριδ]ε οὗ τηογαὶ ἰηβυεπος. 
Οοηνετβίοη δδά Ὀγουρῃι δδουΐϊ ἃ βρίτίτυ] 
ομδῆξε 88 18 ἱπηπιεάίαις τεβυΐξ: 11 νγᾶβ 
Το ἴο Ιοοῖκ ἔοσ ἃ ςοπϑβυπηπιδίίοη οὗἉ {πὶ8 
οἴδηρσε ἴοπὶ ἂπ οσζγάϊπδηπος οὗ ἴδε ἤξβῃ 
1|κα οἰγουπηοϊδίοη. ΤΗΪΒ ννᾶβ ἰο Ὄὄχδὶῖ 
βεβἢ ἀδονε βρίσιιὶ ἱπβίεδὰ οἵ τἰβὶπρ ἔγοτη 
βεβἢ το βρίσιι.---ἐνάρχεσθαι ἀπὰ ἐπιτελεῖν 
816 σουρίεά τορεῖμει ἱπ 2 Οος. νἱϊΐ. 6 ἀπά 
ῬΠΪ]. 1. 6 το Ἔχργεββ ἔπε Ῥερίπηΐηρ δηὰ 
σοπϑυπηπιδίίοη οὗ νου οὗἁἨ τηειοῦ δπά 
βδηςιΒοδιίοη. Οτεθκ δυΐμογβ υβὲ ἐνάρ- 
χέσθαι ν»ἹὮ τείεγεπος τὸ ἴδε ἱπίεῖαὶ σεγα- 
ΤΩΟΩΥ οὗ ἃ βδογίδος (Ευτ., ῤΆ., Α. 147, 
435, 955), ἐπιτελεῖν ἴῃ ΗδςΡ. ἰχ. 6 τείεσβ 
το ἴδε ρεζίοστηδπος οἔσίυδὶ. Τς πιά ]ε 
νοΐος ἐπιτελεῖσθε ἰΞ υϑεὰ Βεῖε Ὀεοδυδε 
τῆς βρίγίευα] ργοοεββ 'ἰβ ἴο δε ψτουρῃϊ ὉῪ 
τπεπὶ ὑρὸπ ἐπεπηβεῖνεβ. 

γεςσ. 4. Τῆε ρεγβεουϊίοηβ δπάυγεδ Ὁ 
{πε Οαἰδείδη οοηνεγίβ μδά 411] Ὀεεπ ἄυς 
ἴο ἴδε ͵εδίουβ δηϊπιοϑίυ οὗ τῃε ]ενν: 1 
1ΠῸΥ γεσε πον ἴο δοσερὲ ἴδε ἴ»ν δεν 
411, {πεν ΨψουἹὰ ργοοϊαίπη τπεὶγ ἔοστηεσ 
τεβίβίδηος ἴο δᾶνς Ὀεοπ ναηΐοπ σδρτίος 
ου τπεῖγ μαζὶ, νοῦ πδὰ ἰεά τπεπὶ το 
Ῥζονοκε ρεσβεουξΐοπ ἴο πὸ ρυτγροϑβε (εἰκῆ) 
νΒουϊ δὴν δβυβῆςϊοης οδ]εςῖ. 

γεῖ. 5. ἐπιχορηγῶν. ΤἼε νετῦ χορη- 
εἶν δοηυϊτεά [18 τηεαπίηρ ἴτοπὶ ἴπὸ 
υποϊίοι οὗ τε χορηγός ννῆοβε ἀυΐν ἰ 
ΨΜΆΒ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς πιεπΊδεγδ οὗ ᾿ἰ8 σμογὰβ 
ν ἢ 411 πεσεββάγυ δαυΐϊρπιεπὶ ἰη ἴῃς σους 
οὗ μεῖς ἐγαϊπίπρ ἀπά ρεγίογσπιδπος. Αϑ 
τηξη ἴοοὸκ ρῥγίὰς ἰπ τἰδς {{ εταὶ Ὁ] ΔΊ πιεπὶ 
οὗ (πὶβ ἄυσίγ, τῆς ννογᾷ σᾶπὶα ἴο ἀεποίς 
4 1ἸΡεγα] βΒαρρίγ. Τῆς ςοπιρουπά ἐπιχορη- 
γεῖν ἀδποῖεβ. ἀρράγεπῖὶν δῃ ἐπβαποετηθηὶ 
οὔ τηϊ8 Βουπῖγν (2 Οοτ. 1χ. 10). ---ὄδννάμεις. 
Ὑπὶβ νοσγὰ ἰβ βοπιεῖϊϊπηεβ δρρ]εὰ ἱπ τς 
(οβρεῖβ ἴο νἱβι0]ε πιίγας!θβ, Ὀυϊ ἱπ ἴπ6 
ἰδῆσυάρε οὗ Ραυϊ, 25 εἰβεννῆεσε, 1 ἀσποίεβ 
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ἐξ ἔργων νόμου ἣ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ; 6. καθὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσε 
τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 1. γινώσ- 

κετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Αβραάμ. 8. προϊδοῦσα 
δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο 
τῷ ᾿Αβραὰμ, ὅτι Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 

9. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ. 

ἔοσοεβ ογὐ ρονγεῖβ. Ηδεγε δοοογάϊηρὶν ἰξ 
τείεσβ ἴο (ἢς βυρογπαῖαγαὶ ροννεῖβ ἱπιρατγιεὰ 
Ὀγ τῆς ϑρίγι: το ΟἸγιβεϊδηβ. 

ψεσ. 6. Ὑῆε (11 οἵ ἐπε (αἰδίίδηβ 18 
ἸκΚεηεά το ταὶ οἵ Αὔγδμαζω, ἱπ (παι ἰΐ 
Τουηὰ ἔπε βάπιῈὲ δοσερίδηος ἢ Οαοά. 

Τῆς ᾳυοιϊδιίίαη οὗ αεη. χν. 6 τοαᾶς 
γεοκομεά ἰοἰϊονΒ τῆς ΓΧΧ, ν ἤογοδβ ΟοὐἱΣὨ 
νετϑβίοπ, ἔο]οννίηρ ἴῃς Ηεῦτενν τεχί, γοΐεγβ 
το αοά, ἀς εομπίεά ἐξ. ὙΠὶΒ ραββαᾶρα ἰβ 
τερεδίςαάϊγ ςοτηπιεηϊεάᾶ οἡ ὉΥ ῬΏΣ]Ο 45 νν6}} 
88 ἰῃ ἴπε ΝΙΉΤ. Ῥδὺϊ] Ὀ4568 [8 ἀιριιπιεηῖ 
ρου ἰξ ἰπ σπι. ἵν. 3 ΌΥῪ ψγᾶν οὗ ργοοῦ 
τῆδῖ αοά ἱπιρυῖεβ σεἰρῃιθουβπεββ οα {86 
ξτουπὰ οὗ ζλιτῃ, ποξ οἵ ψογκβ, ἀπά }λπιεβ 
δυατὰβ ἰξ ἀραϊπϑὶ πιὶβἰ πιεγργαϊδιίοπ ὈΥῪ 
τεᾶοῃοσβ νὯΟ ἀερταάεά (Αἰ 1 πο ἃ Ῥάσγεπ 
ββεηΐ οὗ ἴῃς ἰπίεϊεοι (14π|ὲβ 1ϊ, 17-23). 
ΟὐὈν! οὐδ [εννιβῃ ἰεδοῆεῖβ πδά αδἰγεδάυν 
Ποποεηιγαϊδα διζεπείοα οπ ἐπ|8 ρϑββᾶρα 
οπυ δοοουηΐ οὗ ἴδε εχρί ἰοὶϊς τεβεϊ πποον 
ΨὩΙΘΒ ἴτ Ῥεᾶγβ το (πα (ἢ οἵ ΑὈγδῆδπὶ 
ἃπά το αοά᾽β δοςερίαπος οἵ {πδὲ ἋΤἈ ἢ; 
δηά βίτεββ πδά Ὀεθὴ ἰδ ὑροη 18 δυι ποτ 
ἴῃ τμεῖγ βοῇ ο]8 οἵ ἐπεοίορυ. 

γν. γβιρὼ4. ΒΥ ἙΑΙΤῊ ΜῈΝ ΒΕΟΟΜΕ 
ΒΟΝΒ ΟΚ ΑΒΒΑΗΑΜ ΑΝῸ ἹΝΗΕΕΙΤ ΗΙΒ 
ΒΙΈΒΒΙΝΟ, ΜΗΒΕΕΑΒ ΤΗΟΒΕῈ ΜῊΟ ΟΓΑΙΜ 
ΤΟΝ ΤῊΕΒ Β0ΟΒΕ ΟΕ! ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ [ΑΨ 
ΑΚῈ ΒυΒ)ΈΟΥ ΤῸ ΤΗΕ ΟὔΈΒΕ ΟΕ Α ΒΒΟΚΕΝ 
ανν; ΡΆΟΜ ΜΨΗΉΙΘΗ ΟΗΕΙΒΤ ΚΕΡΕΕΜΕΡ 
υὕ8, ΟΕΝΤΙΚΕΒ Α8 ΜΈΠῚ Α8 [ΕἘΨ}8, ΒΥ 
ΒΕΛΕΙΝΟ ΤΗΕ ΟὔΚΒΕ ΗΙΜΒΕΙΕ.---ν εσ. 7. 
Γινώσκετε: γέ ῥεγεεῖυε. Τἢε επρῃδις 
δἀτηοπίτίοπ, ποῖ γε, δδοριεά ἱπ οὖγ 
νεγβίοπβ, ΨνουἹὰ γεαυῖγα δῃ δοσγὶβὲ ἱπιρεγα- 
εἶνε γνῶτε, 845 ἱἰπ Ηεῦ. νἱϊ!. 11. ΤΠ 
νεῖβε οοηϊδίπβ 4 ἀεάυοϊίοη ἔτοπὶ ἴῃς 
ἔοσπΊοσ, 85 ἰβ ϑυρρεβιεὰ Ὁγ ἴδε ἱηίεγεπεῖδὶ 
ἄρα. ϑίποε 1} 88 ἴῃς ρτουπὰ οἵ 
ΑΡγαμδπιλΒ ᾿υδιϊΠοδιίοπ, [τ το] οννβ {πδὲ 
ἴδοβς πο ἱπδογῖς Πἰ8 ἔα ἀγὰ ἰδ σὰς 
8οη8.---ο ἐκ πίστεως, 4ς. νἱοὶ ὄντες. 
Τῇῆε ἔοστῃ οἵ ἴῃς ὅτεεκ βεπίεπος βυρρεβίβ 
ἴῃς ἱπβεγιίοη οὔ ἔπεβϑε ννογάβ ἴο σοπιρίεῖα 
δε εΠρ58. ΝΙΝ 1818 δά ἀϊτοη τῆς νεῦβα 
φᾶττῖθβ οὐ ἴῃς ῥγενίουβ δγρυπιθηξ ἴο ἐΐ8 
πδῖυγαϊ βεαυεὶ. Τῆς (41 οὗ ΑὈταβατα 
ΨΆΒ ἴπετε ἀεοϊαγεά τὸ ὃε ἃ ζιπάλπιεηϊαὶ 
σοηάπίοη οὔτπε ἀϊνίπε δοςερίαπος. ὙΤποβα 
τπεγεΐοσε νῆο ἱππεῖς ἢὶ8. ἐδ ἀγα Πὶ8 
Β0Π8 ἱπάδεά δηά ἢεὶγβ οἵ ἢὶβ δ᾽ εββίηρ, 
ΤΠς ἄϊδβοουτγθε οὗἨ ΟἾγίβὲ τεοογάςὰ πη τἰῃς 

1ο. ὅσοι 

αοβρεῖ ἔο !οννβ πε βᾶπιε ᾿ΐπε οἔαγζυτηεπί: 
νὰ 74 τοεγό Αὐγαλαν»ες ἐλ ϊάγεη, γε τοομϊά 

ἐκ τοογὰς οΥΓ Αὔναλανι (Ἰ οἴη υἱῖϊ. 30). 
Βοῖδ δἰϊκε υὑγρῈ τπδὶ γεβεπιθίδηςς ἰπ 1ἰέα 
δηὰ Ἑ᾿μαγδοῖοσ ἰ8 ἐπε ἴγυε ἰεβὶ οὗ βοῃβῆίρ. 
Οεπεϊεβ ἐπεγείοσες νἢο ργονε ἐμεπιβεῖνεβ 
80η8 οὗ ΑὈγδμδηὶ Ὁ Ἐχπὶ διε πρ κα (Δ 
ΔτῈ Πίβ 80η8 ἱπάεεά, πὰ ἱπῃοσῖς τῆς 
δΙεβδίηρ ΡῬζοπηίβεά ἴἰο πὶβ βεεὰ. τῇς 
ΔΓ 6815 πῃ νοσ, το, ὅσοι ἐξ ἔργων νόμον 
εἰσίν, 4. υἱοί, ρῥτεδεπίβ ἃ {ἰκε εἰ" ρβὶβ: 
τς ἐχοϊυβῖνε οἷδὶπὶ οὗ [εννβ ἴο Ὅς 8008 
οὗ Αργδπδπὶ ἰῃ νίττας οὗ {πεῖς οὈδβεγναποα 
οὗ τῆς 1 ἰ8 ἔπεσε ἀϊβροβεὰ οἵ ου 
ςοτγεβροπάϊηρ στουπάβ. 
ες. 8. δικαιοῖ: ὑπο βείκ. ὙὍὌΒδὲ 

μή αν ἴεηβο ἰ8 υδεὰ Ὀεοδυβο δι Ποδέοα 
Ὑ [Αἰ τἢ, Ἰπουρῃ ποὶ τενεδαϊεὰ ἴἰὸ τῆς 

(οπεῖ]68 111 Ὁ γίβε σάπια, ννᾶ8 ἃπ εἴοσηδὶ 
τατῇ οὗ αοάΒ ἀεα!πρθ ἢ πιδη, ἴο Ὀς 
τενεαϊεὰ 'π ἄυε τῆς. ὙΠεῖε Ψψεσε ἴῃ 
Οεπεβὶβ δητιςὶ ραιίοηβ οὗ {π|5 τσυϊῃ, δηὰ 
ΑΡγαῦῆδηι Ηἰπηβοϊζ, τῆς ἔδέμοι οὗ (ῃς ἔδιτἢ- 
ἴω], τννᾶ8 ἃ κὶπὰ οὗ βγβσυϊι5 οὐ ἴῃς σεπιῖες 
(οπι. ἱν. 190-12. ΤΒε αυοϊδιίοη ἤεζγε 
Εἴνεη σοπίδὶπβ ἔπε βυδβίδησε οὗἉ ργοπηῖβεβ 
τεοοσγάςά ἰπ αςη. χίϊ. 3, δηὰ χνὶϊ!. 18 ἢ 
δ᾽ ̓ ρῆς νεγῦδ! αἰϊεγαιίοηυ. ὙΠαβε Μέγε απ 
ελεϊΐες αοβρεῖ, Ὀυϊ ποὶ (45 οὖσ νεγβίοπδ 
ἱπεϊπιδις) ἐξε αοβρεὶ. 

γεῖς. 9. οἱ ἐκ πίστεως. ὅ8εε ποῖς οη 
νεσ. 7. 

νεῖ. το. Ὑῆε Αροβεῖς πεσε ργοςεεὰβ 
ἴο ἄεδὶ στ τς τγἰνδὶ οἰδίπὶ ἴο ἃ βρεοϊδὶ 
δ]εβδίπρ ου ἔπε βοογε οὐορεάϊεηοε ἴο [ψᾶνν. 
7ενβ τηδϊπιαϊπεά τπδὶ {πεὶγ Κπονϊεάρε 
οὗ τδε 1,ἂ»ν ἐπε ]ἐα ἐπεπὶ το τπε Ὀ]εββίπρ 
δἰιδοῃεᾶὰ το {πε 8οπ8 οὗ Αὐγαῆδπ. Ηξςε 
ὍΓρεΒ Οὐ ἴδε Τοπίγασγυν ἴπδὲ τη 18 επιδιϊεὰ 
Οὐ ἴποπὶ ἴς οὐυζβε οὗ ἃ δτοκεη [μνν: 
ἴος πὸ ἔἤεβῃ σου Κεὲρ ἴδε ψμοῖς [νανν 
(ο΄. 1. 16). Τῆς [λίίυτε οὗ πγδη ἴο βδιϊβεν 
τδε τεχυϊγειηεηῖβ οὔ πε [ἃἰἂνν [8 ποῖ Πἰπιϊτεὰ 
το ἴῃς Μοβαῖς ἴ[ϑ,νν, Ὀυξ 18 ἱποίάεηϊαδὶ 
ἴο ἴδε ἰάεα οἵ γἰρῃίεουβ ἴὰνν ἰη (πα 
δὐϑίγαοι. Ηξεπος [πε δχργεββίοη νόμου 
ταῖμεγ ἰδδη τοῦ νόμον. Τῆς Ἐοπιδᾶπ 
Ἐριβὰς δοοογάϊησίν Ῥγοηοῦποαβ δεπίεπος 
οἵ ρυΐϊε οὐ τε Οεπῆῖε 485 ννεῖ δ τπε 
7 εν βῃ νου] ἕοσ Ὀγεδσῇ οὗ ἔπε [,ἂνν8 οὗ 
παΐαγαϊ οἵ τονθαὶ θά γε! ρίου. Ηδστε, μονν- 
ἐνεγ, ἴῃς οδ)εοῖ ἰΒ ἴο πηεεῖ οἰαἰπβ ἑουπάεά 
οὐ ἴδε Μοβδῖς 1,ἂνν, 80 ἴπς ουγβεβ οὗ ἴπδξ 
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γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί - γέγραπται γὰρ ὅτι ̓ 
Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμ- 

μένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11. ὅτι 

δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ, δῆλον " ὅτι Ὁ δίκαιος 

ἐκ πίστεως ζήσεται" 12. ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ 

Ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 13. Χριστὸς ἡμᾶς 

ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κα- 

τάρα- (γέγραπται γὰρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος 

ἐπὶ ξύλου") 14. ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται 

τι ΦΑΒΟΌΕΕΟΡ 17, εἴς. ; οτῃ. ΚΙ,. 

3 ανθρωπος αἴεῖ αντα ὈΞΕΚΙ,; οπι. ΦΑΒΟΌΙΕΟΡ 17, εἴς. 

1νν αἴ δάάυςεά ἱπ βυρροτί οὗ ἴδε 
διρυγηεπι. Τῆς ἱπιρτθοδέίοη ἤεγα ρίνεη 
ἰ8 ποῖ ἃ νεγθδὶ ᾳυοϊδίίοη, Ὀυϊ τεργοάδςεβ 
ἰῇ βυθβίδηος τἢς βετῖ68 οἱ οὐτδε8 ὕζτο- 
πουποεὰ ἔοπὶ Μουπὶ ΕΡαὶ (Πευϊ. χχνὶϊ. 
15-26), δβυτητηΐηρ ἴπεπὶ ἋΡ ἴπ ἃ βίηρὶε 
βεηΐεηςα. 

νν. 11,12. Τα ἔδίϊυτε οὗ ἴῃς [ἂν τὸ 
7υδν 5 αγῖμεσ ἊβιδὈ! βηεὰ Ὁν ἃ σοπι- 
Ῥαγίβοη οὗ Ηδρδκκυκ 1ἰ. 4 νὰ [(ἐν. 
χνίϊ!. 5: ἴδε Ἰαϊίεσς Ἂπιθοάϊεβ τἢς βρίσίς 
οὗ τὴε [νν: ἔος ἴτ ἀετηδηβ οὐεάϊεπος 
8 ἃ πεδοεββᾶγν Ἵοπάϊιίου δηϊεοεάςηϊ το 
τῆς κἰδὶ οὗ 1ἴπ ἔγουι αοά (ο(, Εοπι. χ. 5). 
ΤΠα ργορῆεὶ ου {πῸὶ σοπίγαγυ τηᾶκεβ ᾿"ἴς 
ἀερεπάεης ὑροῦ (δῆ. Βυ τπ8 δβιδ8ι:- 
τυϊτίπρ ἐδ ἔοσ οδεάϊεηςε ἢς νἱγίυδ!ν 
βυρετβεάεβ (πε εχίβιὶπρ [ἅνν, ἀπά εβιδὃ- 
5ὴε8β8 ἃ πενν οτἰϊοσίοη, ψ Ὡς ἰδκεβ 
δοςουηῖ οὗἉ τἢς διίαϊε οὗ πεατὶ ἰπβίεδὰ οὗ 
πε ουϊναγὰ 1|ὲ (ο΄, Εοπι. ἱ. 17). ΤΕΣ 
ΒΆΓ16 ρᾶββαρε ἰ8β δάδυςεά ἰπ Ηεὗ. χ. 38 
'π ῥγοοῦ οὗ τῆς νῖτ4] ἱπηροτγίδπος οὗ ἔα. 
ΑΙΙ τῆτες νντίϊεσβ ἄστεα ἰῃπ Ὀαβίπρ ἴσῃς 
τε! σίου ἀροη παεγίξεϊξ ἴγυϑὲ πῃ Οσοά: ὃυι 
ΨΠοτεῶβ ἴῃς Ερίβιϊε ἴο {πε Ηεῦτγεννβ 
τερατᾶβ (αἰ ἔτοπι ἴῃς βᾶπὶιε βἰαπάροϊπι 
ἃ5 ἴπΠ6 Ηεῦτεν ργορῃεῖ, δηά ἰάεπεῖῆθβ 
κὸν τπς βιελάξαβι ἰογαὶτν ἴο Δη ὑπβεεη 
αοά ν»ῆϊοἢἢ! βυρρογῖβ ἴῃς Ὀεϊΐϊενες ὑπάδτς 
ταληϊ οἱ ἰγίαἰβ, Ῥαὺΐ πεγα 1ἰτηϊτ8 ἢΐ5 νίενν 
ἴο ἔπε ἔδιτἢ ψ Ποἢ ργοπιρῖβ ἴῃς οοπνεσγι 
ἴο ατηῦσαος Οἤγίϑι. Βεραγάϊπηρ ἰὶ τπεγε- 
ἴοτε ἔτοπη ἃ ρυγεῖν ΟΠ γιβύδη βιδηάροϊπε, 
ἢς εἐπιδοάϊεβ ἴῃ Πὶβ οοποερίίοη ἴῃ παν 
τενεϊδιοη οὗ ἴῃς Ἐδίπετγ᾽ 5 σπαγδοῖεγ τηδᾶς 
ἐπ Ομ γίβι. Τα ἤδιτῆ Ποῖ ἢς ΠΔ5 ἴῃ 
ταϊη ἰβ Ἰυδειγίηρ ἑατὮ, τῆς δι ἐπ αοά᾽ 5 
Ρἰγίπρ ἴονα ὮΙ ἀββυγαβ ἃ γτερεπίδηϊ 
βίππεσ οἵ ἐογρίνεηεββ δηὰ πιεοῖι] δοςερῖ- 
ἃποε ἰῃ βρίϊε οἵ ἃ συν ρδϑβῖ. 

νεῖ. 13. Τῆς [μὰν ριοπουποεὰ 84 
ὈΙεββὶπρ ἀπὰ ἃ οὐτβε; Ὀυϊ βίπος ἰξ τηιδὰς 
ΠΟ δἰΐονναπος ἴογ Ὠυπιδῃ ἱπβγην, ἴῃς 
διεββίηρς ργονεὰ Ὀδάγγεη ἴῃ γεβϑυϊῖ ; νυν Ὦ1]ς6 

τε ουζβε, Ὡς ἢ ἱηνοκεὰ τῆς υδὲ Ψταῖῃ 
οὗ ἂἃῃ οεπάεὰ Οοὰ ἴος {πε ρυπίβῃπιεπίε 
οὗ ἴδε ρυϊεν, ργονεά, ου ἴτε ᾿οπίγαγυ, 
τυϊιδι] ἴῃ ςοπΔεπιπδιίοη. 

Ετοτὰ τΠΐβ Πορεΐεββ βίδιῖς οὗ ͵υ8ὲ οοη- 
ἀεπιηδείοη Οἢγίβι ἀεϊ νεγεὰ 8 Ὁ τενβαὶ- 
ἱπρ ἴδε ἱπῆπίτε πλεσον οὗ δὴ Αἰπιθν 
Εδίμεσ, ἀπά 80 τενὶνίπρ πόρε δηά τμδηϊς- 
[1] ἴονε ἰπ ἴῃς πεαγὶ οὗ ἰῆε οςοπάετηπεὰ 
βίηπεσ ΌΥ ἔδίτἢ ἰπ Ηἱβ Ιονε.---ἐξηγόρασεν. 
Τῆς ἤρυτγε οὗἉ ἃ τᾶηβοπι, ννϊ ἢ τῃϊ8 ννογά 
σοηνουβ, ἰ8 ἀουδὶν ἀρργοργίδϊες ἰῃ τπὶ8 
οοπηδοιϊίοη. Μεη πεεάεὰ ἃ γϑηβοπὶ, ἴοσ 
ἴδε [ων Πδά ἰεῖς ἐπεπὶ ρτίβοποιε ὑπᾶεσ 
βεηΐεπος οὗ ἀεαϊῃ, δαπὰ ΟἾσίϑε μδά Ηἰπι- 
86} το μὰν τῆς ρεῖίοςς. Ης πὰ ἴο θεζοπιε 
ἃ τὰ 'ἰκε Ηἰβ δγεϊῆγθη βανὲ ἰπ βίῃ, δηᾶ 
ἴο ἐεπάυτε ἴδε ρεπδὶτν ἀεπουποεὰ ου πιδὶε- 
λοῖοιβ ἀπά πδηρ οἡ ἴδε δοουζγβεὰ Ἵσοββ, 
85 [[Ης μδὰ Ὀεεῃ συν ΠΚὸ ΤΠ τ.---γενό- 

κατ Ηεῦγαν τπουρῆὶ τεπάδά 
ἴο ἰάαπιῖν πε πᾶ οἡ ννῆοπι ἃ οὐτϑὲ 
ννᾶ8 ἰαϊὰ ὑὐἱτἢ τῆς οὐγβα, 28 ἰξ ἰδεπιῆεά 
ἴδε 5ἰπ-οἤετγίηρ ντἢ (Π6 δὶη, οδ]]ηρ τε 
ἁμαρτία (1,εν. ἷν. 21.25). Ηεποε τῃς 
βοδρεροαὶ ννὰβ τεραγάεά δβ υἱιει ὑη- 
οἰεδη ὃν τεᾶϑοῃ οὗ ἴπε βἰπβ Ἰδἰὰ ὑροῃ ἰξ. 
- Ἐπικατάρατος ... Τῆΐβ ραββᾶρε ἰβ 
υοιϊεά ἔτοπι Ὠευϊ. χχί. 23 υὑἢ οης 
βιρηίοδης αἰτεγαϊίοηυ. [πὸ ἴΠς οτὶρίπδὶ 
18 στἰπλίηδὶ εχεςυϊεά ὑπάες βεπίεπος οὗ 
τῆς 1ἂνν 18 ργοπουποδά κεκαταρ, 
ὑπὸ Θεοῦ, 80 τῃδλὶ {πε 1ἂνν 18 δ γπχεὰ τὸ 
ὃς τῆς νοῖος οὗ αἀοά, οατεγίπρ, ψ ἢ τὸ τῆς 
ἔ1πε88 οὗ ἀϊνὶπε βαποιϊίοη. Βυϊῖ Πεῖε ἴῃς 
ννοτὰβ ὑπὸ Θεοῦ δε οπιχίτἰεά, ἱπαβπιυς ἢ 
85 ἴῃε πενν γτενεϊδιίοη οἵ αοά᾽Β πιέγον ἴῃ 
ΟὨγῖϑε μαβ βυρετβεάεὰ ἔογ Οἢγίβεϊδπε τῆς 
Ργενίουβ ςοπδεπιηδίίοη οἵ ἴῃς [,ἀνν. 

Τῆς οτίρίπαὶ ραββᾶρε τείεζβ ἴο ογί πε αἷβ 
εἐχεουϊεά ὑπάος τῇς εν δ [ἀνν, δπὰᾶ 
ςοτητηδπᾶβ ἴδε βρεεάυν Ὀυτγίαὶ οὗ {ῇεὶγ 
ἀεαὰ Ροάϊεβ Ὀεΐοσε βιπβεῖ ἰη ορροβίτοῃ 
ἴο {πε νἱπάϊςτίνε ῥτγαςιῖςεβ ργεναιπρ ἴῃ 
Ῥαϊεβιῖπε ἀπιοηρ ἴΠπ6 βυτγουπάϊπρ πδίϊοπβ 
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ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ 
τῆς πίστεως. 15. ᾿Αδελφοὶ, κατὰ ἄνθρωπον λέγω, ὅμως ἀνθρώπου 

κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. 16. τῷ δὲ 

᾿Αβραὰμ ἐῤῥέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ οὐ 

λέγει, " Καὶ τοῖς σπέρμασιν,᾽ ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς, Καὶ 

οἵ πδι]ϊπρ ἃρΡ ἀπδυτγίεά Βοάϊεβ ἴθ ρυδ]ὶς 
Ρίαςεβ (ὡἷ 1 ϑ8πι. χχχίὶ. 1ο, 2 841). 
χχὶ. το]. [τ πιδάθ, οἵ Ἴοουζϑα, πο σβεἕεγ- 
πος ἴο ογυοϊῆχίοη, νυνὶ ἢ νν88 ἃ Βοπηδῃ 
τηοάς οἵ ἐχεουκίοη, ποῖ ἃ [εν βῆ. 

νει. 14- ἵνα. .. ἵνα. .. Τνο 
ἔξλεῖους Ρυγροβεβ οὗ ἴπε Βεάεεπηεσ δὰ 
εγε οουρὶεὰ τορεῖπετ: (1) ἴῃς Ἔχιεηβίοη 

οὔ τῃε δ᾽ εβδὶπρ το ΘἜπι168 885 ννε}] 28 αν; 
(2) ἰδ ουϊρουτγίηρ οὔ τῆς ϑρίτγι: ἀρου τποβα 
παῖ επιυγασαά ἐπε (δἰ οὗ ΟΠτίβι. 

νν.15-18. ΟΟΡ᾽Β ΨΟΚῸ Μ»ὰ8 ΡΙΙΟΗΤΕΡ 
ΤῸ ΑΒΒΑΗΑΜ ΤΗΑΤ ΗῈ Ψψοῦ!Ὁ ΒΕΒΤΟΥ; 
ΤῊΕ ἹΝΗΕΕΙΤΑΝΟΕ ΟΝ ΗΙΒ 5ΕΕΡ (ΝΟΤ ΟΝ 
ΑΙ ΗΙ5 ὈΕΒΟΕΝΌΑΝΤΒ, ΒΌΤ ΟΝ ΟΝῈ 
ῬΑΚΤΙΟΓΑΕ ΒΕΕΡ), ΑΝῸ σοῦ ΝῸΤ 
ΤΗΕΒΕΡΟΒΕ ΒΕ 8ΕΤ ΑΒΙΡῈ ΒΥ 5083Ε- 
ΟΥΕΝΤ ΒΤΙΡΟΌΓΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΣ [,ΑΜν.-- 
γες. 15. κ' ἄνθρωπον λέγω. ΤΗΪ8 ρτεΐλος 
ἰπάϊςαϊεβ ἐμαὶ τῆς ἀγχυπηθηῖ ϑνὩἰς ἢ ἰξ ἰα- 
ἰτοάυοοβ 15 Ἰουπάεά οἡ τπε ργὶποΐρ  εβ οὗ 
Βυτηδη ἰανν δηά συβίοτη.---διαθήκην. ΤῊς 
τηεαπίηρ ἐεςέανιεηέ αῆχεά ἴο 118 ψνοτὰ 
ἴῃ οἰδββίςδὶ σσεεκ δείοηρβ ἴο (ἢες ατεεκ 
Ῥτδςτίςε οὐ [δβιδι)επίδγυ ἀϊβροβίκίοπ, οἴμεσ 
οονεπδηΐβ Ῥεὶπηρ ἀεβίρπαῖεά ὃν συνθήκη, 
εἴς. Βαυϊ πο βυςῇ ἰᾶὺν οἵ ουδίοτῃ δχίβϑιεά 
διηοπρ ἴδε δηοίεπι Ηδῦγεννβ, 50 ἴῃς υΧΧ 
ἐπιρίογεά ἴῃς ψνογά ἴο ἜἌχργϑεβ ἴἢς Ηεῦσεν 
ςοποεριίοη οὗ ἃ εουνεπαμπέ Ὀεῖννεεη αοά 
πὰ Ηἰβ ρβεορῖες. Αβ ἐπῖβ ννδβ πε ουτοοπια 
οἵ 6οἀ᾽8 βονετεῖρῃηι ὅτάςε δηὰ Ὀουπῖν, ἀπά 
ποῖ ἃ τηδίίεσ οἵ πγυΐυδὶ ἀτγαηρεπιεηῖ, ἴτ 
οουἱά Βαγάϊν δὲ ἀεβογίδεά ὃν δπν οἵ ἴπε 
Οτεεκ ἰογπΊ8 ἔοσ εουεπαηέ; ἰἴΐ ννᾶβ, ου ἴῃς 
οἴμεγ παπά, δηδίορουβ ἴο ἃ ἀϊβροβίτίοη 
οἵ Ῥγτορεγῖῦ Ὦγ τεβίδπιεηῖ, δηὰ ννὰβ δοοοσ- 
ἀϊηρὶν ἀεβιρπαιεὰ ὃγ {πε ἰεγπὶ διαθήκη. 
ΤΏεπος ἰδ ννᾶ5 ἐχιεπα θα αἶβο ἴο σονεπδηῖβ 
δεΐνδεη πιδπ δηὰ πηδῃ ἰὴ (πε ΓΧΧ. Τῆς 
8ᾶΠΊ6ὲ ϑεῆξβε οἵ σονεηδηῖ 8 δἰδοῃεά το της 
Μογά Ἀρρᾶγεπι τπτουρθους τῆς ΝΤ. 
Ηδετζε, δὲ 411] ὄὌνεηῖβ, ἴῃς αἰϊβείποι τεΐετ- 
εῆςς ἴο ἴπε σονεπαπὶ τῆ ΑὈτγαμᾶπι 
Ιεαᾶνεβ πὸ ἀουδὲ οἵ [18 τηεαπίπρ.---ὅμως 
ἀνθρώπον. ΤῊΐΒ ρῆταβε (- καίπερ ἀν- 
θρώπον οὖσαν ὅμως) ἱπιϊπιαῖε5 [ῃδϊ ἐνθῃ 
τε ἅτε Ῥουπὰ ὃν 4 ςοηπίγαςϊ ἀυ]ν ταῖὶ- 
Βεά: α μονέϊονὶ, (σὰ ἰ5 Ῥουπά ὃγ Ηἰβ 
ΡΠ ρμιεὰ ννογά, Ὑο ἀϊδβεῖποι τηειποάβ οὗ 
Βυρεγβεάϊηρ ἃ σοπίγαςι ἃγα βυρρεβῖθά Ὁγ 
ἀθετεῖ ἀΔηὰ ἐπιδιατάσσεται:: ἰἰ τηῖρῃϊ ὃς 
ΕΧΡΓΟΒϑΙῪ ἀπηυ]]ε, οὐ ἰ ταὶρμς δ6 ὀνεῖ- 
Ἰαϊά ὉγΥ πενν βιϊρυϊδιίοπδβ. 

γεγ. τ6. Τῆε εἴαυδε καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἰβ αυοϊεά ἔτοπι αοάΒ ᾿τοπιῖβαβ ἴο 
Αὐγαμᾶτη ἰπ αεη. χίϊϊ. 15 δηά χνὶϊ. 8 (ἢ 
ΟὨἷν τἴμὲ πεοαββᾶσυ οἤδηρε οἵ ἴπε βεςοπὰ 
Ῥέζβοη σὸν ἱπῖο αὐτοῦ. Τμε οτὶρίπδὶ 
Ῥτοπιῖβε ννὰβ ᾿ἰπηίτεὰ το με Ρροββεδββίοη οὗ 
τῆς ῥγοπιίβεά Ἰδπά, Ὀὰϊ ννὰβ οουρ!εὰ ν ἢ 
ἃ Ῥεγρεῖυδὶ σονεπᾶπὲὶ δεῖννεεη αοά ἀπά 
τῃε βεεὰ οὐ Αθσδῆδηι : 1 τοῦ! δε ἐκεὶν αοά, 
Τῆομ «μαϊξ κεοῤ νῖν εουεπαπὲ, λοι απὰ 
ἐὰν τοεὰ αὐίεν ἐκε ἐπ ἐμοὶν ρεκεγαΐίοης. 
Ηεϑδος Ηδῦγενν ρτοόρδεου ἱπιροτίεά ἰηῖο 
ἰτ ἴδε ἰάθα οἵ ἃ βρίγίτιδὶ ἱπμεγίϊδηςς, ἀπ 
τῆς Ερίβε]ε δὰορίβ "18 ἱπιεγργεϊδεοη υνἱἢ- 
ουΐϊ πεδἰτατίοη.---οὐ λέγει; 5Ξς. ὁ Θεός. ΑΒ 
τδε οἴδυβε ἰπ φυεβιίοη νν88 υοιϊεὰ ἔγοπη Δῃ 
υἱΐοεταπος οὗ αοά, ᾿ξ ννᾶ8 ποῖ πδοδββᾶγυ ἴὸ 
βρεοϊν πε βυδήεοι οἵἩ λέγει.---καὶ τοῖς 
σπέρ; ν: Απά ἰο πὲς ςεεάς, ἱ.6., ΤΑτη 11 ε8. 
Τδῖβ οοπίγαβι ρείννεεη {πε πΊΔῺΥ ζΑπΊ 1168 
δπὰ τῃε οπς σβοβεη ἔδτηἶν ἰβ τῆογα τμδη 
τῆετε νεγθαὶ οτἰτἰοίβπι : ἰξ σοπίδίπβ ἴδε 
εἴσῃ οὗ τπᾶὶ ἀοςιτίηε οὗ οοπίϊπαουβ 
ἱνὶπε εἱεςτίοη τυ τἰπ ἢ ε βίοςκ οὗ Αὔτα- 

Βαπὶ ΨὨΙοἢ 5 ἀενεϊορεά ἱπ (πε ηἰπὶμ 
ςδαρίες οὗ τῇς Ερίβεῖε ἴο [πε Ἐοπιᾶηβ. 
Εοτ Αὐταπαπὶ παὰ πιδὴν οπι]άγεπ δἴετς 
δε ἤδβῃ ; δπᾶ (δες ἜἼχοϊυβίοη οὗ 1βῆσηδεϊ, 
Πεάδη, Μιάϊδη, Εβαὺὰ ἱπ ραϊγίαγοῃδὶ 
Ὄπιεβ ἴῃ ἕδνους οὗ ἰβᾶδς δηὰ οὐ ]δοοὸῦ 
Θβ[Δ δ 158εἀ τῆς ρῥγίποίρὶς νυνί ἢ ουϊπιίη- 
αἰεὰ ἰπ ἴδε τεὐδοϊοη οὗ ἴπε } νυ δ πδίίοι 
ἴῃ ἕλνους οὗ ΟἸτίβι. Τῆῖβ οοποερτίοη οὗ 
ἃ ςοπιίπυουβ ΠΟΙ ἕδσηϊν ᾿ἰπκίπρ ΟἸτίβι 
ψ Αὐγαπαπὶ τὰπβ ᾿πγουρῃ ἴπε πεχὶ 
βεοιίοη οὔ {πε Ἐρίδβεϊε ἢ ̓υδὲ 85 πολλῶν 
πὰ ἑνός εῖε πιεᾶῃ π᾿ σπερμάτων δηὰ 
ἃ. σπέρματος, 850 ἑνός ἴῃ νεῖ. 20 τηξᾶῃ8 
ἑνὸς σπέρματος ἀπά τὰ πάντα ἰπ νεῖ. 22 
τὰ πάντα σπέρματα. [πὸ |ἰκε τηδηηεσ 
ΟἸγίβε 15 οοπίεπιρ[αϊεᾶ, ποῖ Ὀν Ηπιβεῖξ 
δίομς 48 σοηϑιεκυείηρ ἰπ ἴῃς ἀπιῖν οὗ Η8 
Ῥεΐβοη ἔπε Ἵσἤοβεη βεεὰ, Ὀυϊ 838 ἃ πὲνν 
ςεηίτε οὐ οὗἩἁ Ψῆοπι {πε απην οὗ Οοά 
Ῥγαπομεὰ ἔοτιἢ δίτεβῃ. Ηδ Ὀεσδᾶσηε ἴῃ ἃ 
ἴα Πίρμογ βεπβε πη ἰβᾶᾶς οσ᾽ ἴδςοῦ ἃ 
πενν Πμεδὰ οἵ τῆς σἽμοβεηῃ ἐδπιϊν : ἔοσ 81] 
ΑΡταμαπιβ ΟΠ άγεη ἴτε (πε βεβ {παῖ 
τεςεἰνεά Ηἱπι ποὶ ννεγα βῃυϊ ουἱ οσῃ ἴπε 
δ᾽ εβδίηρ, ὑν116 411 νἢο Ὀεϊϊενεά ἰπ Ηἰπὶ 
Ὀεσαπῖε ὉΥ δι βοηβ οἵ Αὐγαμαπὶ δπὰ 
τηετ θεῖ οὗ ἴῃς ἴσυς λτην οἵ Οὐ. Τα 
ψΒοΪε ΟΠυγοῦ οἵ ΟΠγίβε ἅτε π᾿ δδογί 
τεραγάεά δ8 οπε νἱτῃ ΟΠ γῖβε-τοης ἰπ [ἔς 
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ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 171 

17. τοῦτο δὲ λέγω, διαθήκην 

προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ! ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα 

γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 18. 

εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκ ἔτι ἐξ ἐπαγγελίας - τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ 
δι᾿ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός. 19. Τί οὖν ὁ νόμος ; τῶν παρα- 

βάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, 

ἵεις Χριστον δἴϊες Θεον ΠΕΕΟΚΙ,; οπι. ΑΒΟΡ 17, εἴς. 

3 προσετεθη ΜΑΒΌΞΕΚΙ,; εἐτεθη ὈΕῸ 7:1, εἴς. 

ἃπά βρίγις, ἔογ εν ἅγε τῃεπΊρεῖβ οἵ Ηἰβ 
Ὀοάγ ἀπά ραγίδκε οἵ Ηἰβ 5ρίτγις (οΐ. νν. 
28, 20). 

νν. 17, 18: Τπε ᾿ηνϊοΐαϊε βδηςτν οὗἁ 
(οὐ Β βαγίϊεσ ςονεηᾶπὶ ἰπ ργεβεπςε οὗ ἴῃς 
βυρβεαυδηὶ ῥγοπγυϊσαϊίοη οἵ ἴῃς [Ὧν ἰ5 
οσς δηγπιεά ἰπ νίτίαε οὗ ἴδε ῥγίπεὶρὶε 
ἐβιδὈ ἰβῃςἃ ἰπ νεῖ. 15. Ηδὰ {δ ἱπμοτῖ- 
δηςε Ὀεεη τηδάε ςοπίίϊπρεηὶ οἡ οδεάϊεηςε 
ἴο [κᾶνν, ἴπ6 ῥγενίουβ ργοπιῖβε νουἹὰ μαναὰ 
θεεη τπεγεῦνυ ἱπνα!ἀδιεά. 

Τῆε Ἐεοείνεά Τεχὶ ἱπβεσγίβ εἰς Χριστόν 
αῆεσ Θεοῦ. Τμε ψνογάβ ἄρρεᾶσ ἔγτοπι ἴῃς 
Μ5. ενίἄεποε ἴο θὲ ἃ ἰδῖες δά ἀϊτίοη τὸ πὰ 
ἰεχῖ, βυρρεβιθά ργοῦδοὶν ὃν ἴῃς ῥγενίουβ 
διρυπηεηῖ, ννῃΐοἢ δββϑοοϊαῖϊεά τῆς ργοπηίβα 
ἴο Αργαῆδπὶ νν τ της οοτηίηρς οἵ ΟἨἩτῖβε, 
'ἰπ ψ Πότ δἷοπε ἴπαῖ ργοιηΐβε βηὰβ [8 
ΤΙ πλεηιὶ. ΤΕ νεγγ ἔοσπῃ οὔ τδε βεπίεπος 
ογϑιἀβ τπῸ δοοερίδπος οὗ τῇς δάάϊιίοη 
Βεῖε: οσ διαθήκην ἰπ τς ἀὔϑβεηοε οὗ δῃ 
ἁτῖϊςῖε ἀοεβ ποῖ ἀεποίς ἴῃς ραγιίουϊασς 
ςονεπαπὶ ςοποίυδεά ᾿ ΑΡγάπατη, δα 
βἰρτιβεβ δὴν σονεπαπηὶ ἰπ ἴπε δρβιγαοῖ, 
ἱξ ἄυϊγ ταυδεὰ ὃν αοά, νηαίενοσ ἰϊ8 
πδίυτε.---δι᾿ ἐπαγγ. κεχάρισται. Τῆε 
Ὧ21 Ὀελγίηρ οὗ ἴηε ἰδῆρυασε οὔ ἴδε 
Διρυτήεπὶ οαπ Παγάϊγ δὲ Ὄχργεββεὰ ἰῃ 
Επρ ἴδῃ ψπουϊ ἃ ραταρῆτγαβα. χαρίζεσθαι 
ἀεποῖθββ ποῖ τλεγαὶν ἃ ρίξ, Ὀυϊ ἃ ἔτεα οἷα 
δεβίοννεά ΌΥ τε ρτᾶςς οὗ σοάὰ νἱτδουῖ 
τεβεῖνς, ἀπὰ ἐπαγγελία πηλτκβ {πε ρτοπηῖβα 
88 ἃ βροηῃϊδπϑουβ οδπσ, ἀπά ποῖ δη υὑπάετ- 
ἰακίπρ (ὑπόσχεσις) Ὀαβεὰ οπ ἰεγπὶ8 οὗ 
ταυτὶ ἀρτεετηεηῖ. 

νν. 19-2. ΤῊΒ [ἃ ΜᾺΒ α ΤῈΜ- 
ῬΟΒΑΒῪ ΕΝΑΟΥΜΕΝΤ ΟΚΡΑΙΝΕΡ ΤῸ ὈΒΑΙ, 
ΨΙΤΗ ΤῊΒ ΟΕΡΕΝΟΕΒ ΜΉΗΙΟΗ Τ᾽ ὈῈΕ- 
ΝΟΟΝΟΕΒ ὕδντιν ΤῊΕ ΟΟΜΙΝῈ ΟΡ ΤῊΕ 
ΡΕΟΜΊΒΕΡ ΒΕῈΕΡ. ΤῊΕ αΟΡ ΕΚΟΜ ΨΗΟΜ 
1Τ ΡΕΟΟΕΕΌΕΡ ΨΜᾺΒ ΤΗΕ 6ΟὉ ΟΕ ΑΒπα- 
ΛΜ, ΒῦΤ ΗΕ ΡΒομυ ΌΆΤΕῸ 1Τ ΤΗΚΟΌΘΗ 
ΑΝΟΕΙΒ ΑΝῸ ΑΝ ΑΡΡΟΙΝΤΕ. ΜΕΡΙΑΤΟΚ ΤῸ 
ΑΙ ΤῊΗΒΞ ΟΗΙΠΌΕΕΝ ΟΡ ΑΒΕΑΗΛΑΜ ΑΕΤΕῈΚ 
ΤΗΕΡΙΈΒΗ, ΝΟΤ ΤΟΤΗΕ ΟΝΕ ΟΗΟΒῈΝ ΒΕΕΌ. 
ὈῚΡ ΤΥ ΤῊΕΝ ΘΟΝΤΈΑΝΕΝΕ ΗΒ ΡΕΟΜΙΒΕΒ) 
ΝΑΥ ΝΕΒΙΥ. Ρ ΙΝΘΕΕΡ ΙΤ ΗΑΌ ΒΕῈΝ 
ΘΠΑΡΑΒΙῈ ΟΡ! ΟὈΊΟΚΕΝΙΝΟ ΡῈ, 1 ΨΟυ Ὁ 
ΒΑΝῈ ΡΕΟΝΙΡΕ. ΝΕ ΜΕΑΝΒ ΟΕ )υ 5Τ1Ι1Ε1- 

ΘΟΑΤΊΟΝ: ΒΌΤ ΨΗΑΤ Τ᾽ ΚΕΑΙΠΥ ὈΓ0 ΨΜΑ5 
ΤῸ ΘΟΝΝΙΟΤ ΑἸ ΑΠΪΚΕ ΟΡ 81Ν, ΤΗΑΤ 
ΤῊΕ ΡΕΟΜΙΒῈ ΜΙΟΗΤ ΒΕ ΟΙΝΕΝ ΤῸ ΤΗΟΒΕ 
ἍΗΟ ΒΕΙΙΕΝΕ ΟΝ ΡΑΙΤῊ ΙΝ ΟἨἩΒΙΒΤ. 
-τΤί οὖν ὁ νόμος. ΥΠηδι ἔμποίίοη τπεπ 
μδὰ τῆς 1ἅνν, 1 ἐξ μδὰ δριβοϊυϊεῖν πὸ 
εἴεοϊ οὐ οὐ β ργονίουβ ςονεπδηὶ Ψ ἢ 
Αργαδδπὶὺ --- τῶν παραβάσεων χάριν. 
Ουὖγ νεζβίοπβ γεπάθ {Ππ|8β δεζαμδς οὗ 
ἐγαπεργεσοίοης, ἱρτιοτίηρ ἴῃς ατεεὶς ἀγιςϊε. 
Βυὲ ἴδετε οουἹὰ ΟὈνϊουδὶν Ὀς πο ἰγᾶπϑ8- 
Ετεββίομβ ὑπὲ]} τῆς 1[ν»ν ἐχίβιεά, ποννενοῦ 
δτίενουβ ἴῃς πιοσὰὶ ἀερτδάδιίου. Τῆς 
τοδὶ τηεδπὶπρ ἰ8 δαὶ ἰξ νγαβ δὰἀδεὰ ντἢ 
ἃ νῖενν ἴο ἐλε οἤεποεβ ὑμϊος ἰἰ Βρεςιῆεδ, 
τδεγοῦυ ῥγοηουηποίης ἴδε ἴο θὲ ἔτοπι δὲ 
{ἰπ|6 ἐοσυναγὰ ἰγαπβρτεβδίοπβ οὗ ἴπε [{ἂνν. 
118 ἀεβίζῃ ἰβ ψαϊμοιεά ἱπ βῃογί ἔτοπι 118 
οοπίεηίβ. ὙΠε ρῥγοϊἰ δ τἰοπβ οὗ τῃς Τα 
Οοπιηπιδηἀπιεηίδβτενεδὶ {πεὶγοννῃ Ρυγροβε: 
πεν 'νεγε επδοίεά ἴῃ Ἵγάδσ ἴο γεργεββ ἴπε 
ΜΟΓΒΠΐρ οὗ [218ς ζοάβ, ἰδοϊδίγυ, ὈΪδβρ θαυ, 
ΘδΌΡΔΙΝ Ὀγεαλικίηρ, ἀἰδοδεάϊεηοε το ραγεπίβ, 
τηυτᾶετ, δάυϊίεγυ, πεῖ, αϊβε υνἱέπεββ, 
οονείουβπεβδ. Ὑθεβε 81Π5 ργεναιεὰ ὃε- 
ἴοτε ἴπε [ᾶνν, θὰ: Ὁ ρτοπουποίης ἵπεηὶ 
ἴο θὲ ἀεβηίιςε ἱταπβρτεββίοηβ ἰξ Τα] εά ἴῃ 
τδε ἔεασ οὗ αοά᾽ 5 ννυγαῖῃ ἴο τεϊπέοσοα τπὰ 
ΜΕΔΚΠΕΒ5 οὗ ἴπε πλογὰὶ βεῆ86 δηὰ δἀὐυσδίε 
τηδη᾽ 5 σοηβοίεηοςς. Ὑῶε βαπὶὲ δβρεοὶ οὗ 
πε [,νν 18. ἔογοι ΙΥ ργεβεπίεὰ ἰπ τ Τίμ,. 
ἰ,.9. Γαι ἰς ποὶ πιαΐάδ ζογ α γὲρκίεδοις 
"»παπ, διέ ζον ἐπε ἰατυΐε55 απ μηγμΐγ.. 
Αἰτεπείοη ἰβ ἰη θοῖῃ οοποεηϊγαίςα οὐ πα 
τηογᾷὶ [Ἂ»ν ἴο ἴπε εχοϊυδίοη οὗ ἴῃς βδοτγί- 
βοΐδὶ ἀπά ςδγεπηοηΐαὶ. --ἄχρις οὗ. ΤΒε 
αἰϊεγηδίίνε τεδάϊηρ ἄχρις ἄν ἀοεβ ποὶ 
αἤεςς ἴπε βεῆβε. [τ ἰδ δβϑυπηεὰ οὐ ἴῃ8 
Βγθηρί ἢ οἵ ρῥγενίουβ ἀγριπιεηὶ τπαῖ τῃς 
ἀϊδρεπϑβαϊίοη οὗ τἰᾷς [ϑὰνν σᾶπιε ἴο ἃπη οπά 
στῇ τῃς σοπιίηρ οὗ Οἢτγῖδε. Βυ τῇς γᾶ 
οὗ ἃπ ἱπάννε!ϊπρ βρίτς Ης επιαποὶραϊεά 
Ηἱ8 ἐδίτηδα! ἀϊβοῖρ!εβ ἔτοπιὶ δ]ερίαπος ἴὸ 
δη ουϊνατὰ 1,δνν.---πήγγελται: ΗΞ (ἱ.ε., 
(οά) ἀαέλ ῥγονπϊσεά (7. ἔοτῃ. ἰν. 21, 
Ηεδ. χὶ!. 26). ἐπα: εσθαι πενεῖ πδὲ 
ἃ Ραββῖνε 86εῆβε ἰπ (ες Ν.Τ.--διαταγεὶς 
δι᾽ ἀγγέλων. Τῆῇε ΝΤ. τείειβ (ἥγες 
εἰπιεθ ἴοὸ {με ἱπιεγροβιτίοη οὗ δηρεὶβ ἰπ 
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διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου " 20. ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ 

ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστίν. 21. Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν 

τοῦ Θεοῦ] ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, 

᾿τον Θεον ΒΑΟΌΕΚΙΕΡ ; Θεον ΕΘ; οπι. Β. 

τῆς ρτγοπιυϊραϊίοη οἵ τπὲὸ 1νν: Οοά᾽β 
ἱπῖεγοουγβε ἢ Μοβαβ ἰπτουρῇ ἴδε δηρεὶ 
οὗ Ηἰβ ργεβἜβῆςβ ννὰβ δυϊὰθ πον ἃ σοστητηοη 
τορῖς ἰπ 1 Ἐννβἢ βοποοΐβ οὗ τπεοΐορσυ. [π 
Αςῖἴϑ νἱϊ. 53 ἴδε ἔαοϊ [8 τεςογάεὰ Όν ννᾶν οὗ 
ἐπδαποίηρ τς δυϊπογν οἵ ἴῃς [ἂν ; ἴῃ 
ΗεὉ. ἰϊ. 2 ἴῖ ἰβ ςοπιταβιεὰ ἢ σά βγανε- 
Ἰλοπ ἰπ Ηἰβ8 ὅοηῃ: πεγε ἰΐ 185 οοπίγαβιβὰ 
νι Οοὐ δ πιοτεὲ ἔδπλ δι ἱπίεσοουγβα 
ψ ἢ Αὐτά. Ης ἄγεν πίρῇ τὸ αοά, 
δηά τοας εαἰϊεά ἐπε γγίοπά οΓ Οοά : ὉὈυϊ 
αἱ ϑῖπδι πε ρεορῖὶς βιοοὰ ἔδσγ οεΐ, ἀπά {πε 
{ων ν᾽88 τηδὰς Κπονσι ᾿γουρἢ τῆς ἀουδ]ς 
ἱπεεγνεπίίοη οὗ δηρεὶβ δπὰ οἵ ἃ δυπιδπ 
πιεάϊαῖοτ.---ἐν χειρὶ μεσίτον. ΤΠε ἴεγη 
πέδον ΨΜΔ5 Δρρίίεά υἱτ τῆς υἰπιοβὲ 
διτυάε ἴο δὴν ἱπιεγπιεάϊαιϊε Ὀεΐνγεεῃ ἵννο 
Ρατίίεβ, νεῖ τ νὰ8 ἴΠεῈ οὴς ρτϑαῖ 
Μεάϊαιογ θεΐννεεη αοὰ δπὰ πιᾶῃ οὐ ΔὴῪ 
οὗἨ {δε πβυδοτάϊπαϊες βεγνδηῖβ οὔ αοά 
τπγουρ ἢ νἤοπὶ Ης πλᾶκεβ Κποννῃ Ηΐ8 νν}}] 
ἴο πιδὲπ οἵ ἐχοοίβεβ Ηἰβ δυϊπογίῖγ. Τῆς 
Ρῆγαϑε ἐν χειρί ἀεῆπεδβ ἰϊ8 τηεδλπίηρ Πεσε, 
ἴοτ ἴτ ἱτρ 165 ἴῆδι ΜΟβαβ νν88 ρυΐϊ ἰῃ σπᾶγρε 
οἵ ἴδε ρῥσοπιυϊραιίίοη οὔ ἴπε [ᾶ᾿ν (οὐ 
Νυπιῦ. ἵν. 28, 37) ἱπ ΧΧ), πὰ ννδβ8 
Οοά᾽ 58 ἀρροϊπιεὰ δρεπὶ ἔοσ ἴπε ρύγροβε. 
ὙΠῖδ ἱπτεγροβίκοη οὗ ἃ τηβάϊδίος Ὀεϊννεεη 
(οά «πὰ τῆε ρεορίε ννᾶ8 ἃ πιαγκεά ζεδίυγε 
οἵ ἀϊβεϊποιίοη Ῥεΐννεεη τῆς ϑιπαϊτὶς ἀπά 
ἴπε ρδιγίδγομδὶ ἀϊβρεπβδίίοη. 

γεν. 2οθ. Τῆε τεπάεγίπρ οὗ πε ἤγϑί 
οἶδιιδα ἰπ οὖζ νεγβίοηβϑ, Νοῖυ α νιεάξαίΐον 
ἐς ποέ α πιδά!αίον ΟΥ̓ οπξ, τεάυοςϑβ ἰζ ἴο δῇ 
υπτηδαπίης ἴγυΐϊϑη. Τῆς δυΐδοσ ἰβ ποὶ 
τεεδτίηρ οἵ πιεάϊδίοτβ 'π τῃε δοβίγαςϊ, Ὀὰὲ 
νυ τἰῖ68 οὗ Μοβεβ ἴῃς πιεάϊδίον οὗ ἴπΠς [ἂν 
τῃδὲ ἢε 88 ποῖ τηεάϊδῖογ οὗ οὔθ σῆοβεῃ 
ἔλταῖν ; Δπηἃ 80 ςοπίσαβὶβ αοά᾿β γτθνοϊδιίίοη 
τγου δῇ Πίπὶ ἢ ἴῃς ῥγενίουβ σονεπδηῖ. 
ὙΠδῖ οονεπδᾶηΐ πδὰ Ὀεεη τηδάς ψνἢ ΑὈτγὰ- 
Παπὶ ἴῃ ρεΐβοη, ἂπά επιργασεά ἃ ϑβϑίηρὶε 
σδόβεη ἔδηην (ε7. νετ. 16) τεδιγιοϊεά ἔτοπὶ 
δεπεγαίίοη ἴὸ ρεπεγδέοη ὃῪ οοπίϊπυουϑ 
βεϊεοιϊίοη οὗ αοά' 5 εἴεςι ὑπ] 1 σεπιίγεά ἴῃ 
Ομ γίϑε Ηἰπιβεῖ. Νοῖ 80 ἴδε σονεπδηΐ οὗ 
ϑιπαὶ: 11 νν28 δ ἀγεββεά, ποῖ ἴο οῃς ΓΔ ΠΏΥ 
(ἑνὸς, Ξε. σπέρματοτ), Ὁυϊ ἴο πιᾶτν ΓΔ Π|1}168 
οἵ ΑΡτϑμαπ)ὶ᾿β Τοπιϊάγεη δἱϊεγσ ἴῃς ἢεβῇ. 
Τῆΐβ σῆδηρε οἵ τεσ ρίεπιβ ἰηνοϊνεά ἃ νἰταὶ 
οἤδηρε ἴῃ ἴπε γενεϊδιίομ 4180: ψ μεγθᾶβ 
ἴῃς ῥγοπηβα πὰ αυϊοκεπεὰ ἐδίτῆ Ὁ πη 
Ἄρρϑδὶ ἴο ρτδιυδς ἂἀπά ἴονε, {πε ἴνἂνν 
υιβεά (πγεδῖβ οὗ ψτδῖῃ ἀπά ρυπίβῃπιεπὶ τὸ 
ἀεῖες οοτγαρὶ δηᾶ σᾶγπαὶ πϑίυγεβ ἔτοπὶ 
ἱπάδυϊσίπρ ἰπε νίςεβ οὗ τῃε δεβῃ. 

Τῆς δἴγεββ ἰδίά οπ ἴῃς υπίϊν οὗ {πε 
οδοβεη βεαὰ ἰῃ νεσ. 16 δηὰ {πε ε}}1ρ818 οὗ 
σπέρματα ν͵ἱτἢ τὰ πάντα ἰπ νετ. 22 [181] 
υ8 ἴῃ υμγάετβιδηάϊπρ σπέρματος ἔετα νυν 
ἑνός.- ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν. Τῇε τεουτ- 
τεπος οἵ ἴπε βάπιε ρῆγαβε εἷς ὁ Θεός ἢ 
ἃ τςοττεβροηάϊπρ ἴοσος ἱπ Εοπι. ἰἰ. 30 
βυρρεβίβ ἰἴ8 ἰγὰα ἔοτος ἂπᾶά Ἴσοππεοίίοη 
Ψ ἢ ἀπε Τσοπίεχε ἱπ τη15 ρἷδος. Τῆε 
Αροβίῖε ἰβ ἵπεγε ὑγρίπρ {πε τ6 8] ΠΑΣΤΊΟΩΥ 
οἵ αοἀ Β ἀεα]πρβ ἢ [ενν8 ἀπὰ ΘΟ πτ εβ, 
Βονανεοσ ἀϊβεγεπὶ ἴῃς τηεϊποά επιρογεά 
ἔος Ἰυδιϊγίπρ τπὲ ἴνο βενεγαῖγ; δπὰ 
δῖρυδβ ἴπαὶ ἴξ ἰδ Ὡδνογίμεῖςββ οπς ἂπὰ 
πε βᾶπὶῈὲ αοά ψῆο ν]}} δεν δίῃ. 
80 ἤεσε δῖτεγ ἀϊβεγεηείδτηρ ἵπε γενεϊδείοη 
τλδᾶς σου ρἢ Μοβεβ ἔγοπῃ ἴπδῖ τὸ ΑΡγᾶἂ- 
μᾶπι, ἢς ἰ8 οατοία! το δὐά πὶ τπε Οοά 
οὔ ϑ:πδὶ [8 οης ψἱῃ πε αοὰ οὗἩ ΑὈγαθᾶσω, 
ποννενοτσ ἀϊβεῖηςι ταῖρῆς ὈῈ {πε το τενεῖδ- 
τίοπβ. Τῇα ἴτας ἔοτος οὗ ἴπε οδυδε πΠΊᾶν 
θὲ εχργεβεεὰ 48 ἔοϊϊονβ, δμέ ἑὰς Οοά (5ε. 
τῆς αοά οὗ 5:π8|) ἐς οης τοῖέλ ἐλκε Οοά οὗ 
ῥγονιέδε. Τῆς Ὁνοίοϊ τγενεϊαιίοπ οὗ ἴπε 
πᾶτε οἵ αοἁ ἴο Μοβεβ 88 ἴδε αοά οὗ 
ΑΡγδπμαπὶ, 18β88ς δπὰ ]δςοῦ, ἂπὰ 48 ἴῃς 
εἴεσηδὶ αοάὰ 1 αν» ἐμαὲ 1 ανι, ϑαρρεβῖβ 
τε βάπ)ε (πουρῆϊ οὗ ἴῃς ἀϊνίπε πὶ ἴῃ 
Βρίϊε οὗ τῆε νατίουβ δβρεοῖβ ἱπ ψὩϊ ἢ 
Οοάτενεδβ Ηἰπιβεῖ το βυςοαββῖνε ρεπεσγα- 
τοηβ οὗ πηεῃ. 

ες. 21. ἴῃ νίεν οἵ πε οοπιπυϊςν οὗ 
ἄϊντηε Ῥγονϊάβηςε ἴῃς δυβξοδείοη τῆδι πε 
1ἂνν ςοηίτανεπαά οὐ πα  ΠΠεά τπε ργενίουβ 
Ἄοονεηδηΐῖ οὗ αοά «ἢ Αὐταπαπὶ δηὰ τς 
Ῥαϊγίατοβ ἰβ ἀϊβπ)ιβϑεά 48 τηοπβίγουβ. ἵἴ{ 
ννᾶ8 ἱποοπιρδιδῖε νἱἢ τῆς ΚΑ 1 Ὠ Ὸ]Π658 οὗ 
αοά το Ηἰβ ρἱεάρεά νοτά, δηὰ ἰ8 ἐπεγεΐογε 
τερυάϊαιεά ννῖτἢ τῆς συβιοπιατΥ οτπιυΐα μὴ 
νοιτοι Τῆς ἀρρδγεηξῖ βαποιίοη ρίνθη 
ἘῪ δε 1,Ὧ'ν ἴο ἃ πονν πιεϊπμοά οἵἁ ̓ υβε1ῆοδ- 
κίοῃ (υὲς., ΌΥ ψοτκΚβ) οουἹά ἰεδὰ τὸ πο 
ἃεοίυδὶ] ταβυΐο, ὑη]1688 ἰἃ δὰ δι [ἢς βδπὶς 
τἴπηε ροββεββεᾶ {πε ροννεγ ψῃὶςἢ ἰτ Ἰδοκεά 
οἵ ᾳυϊοκεηΐπρ βρίγιτυδὶ 116.--- τοῦ Θεοῦ. 
ὙΠαβε ννοτάβ ἂτα οπιτιθά ἴῃ βοπὶς Μ595., 
δυῖ τῆε ρτεροπάεγαηςε οὗ δυϊδμουιν ἰ8 ἰπ 
ἕδνουγ οἵ {πεῖς γεϊεπιίοη. Ὅῆς βθῆβε ἰδ 
τῆς βάτης νεῖμεν ΤΠΕῪ θεὲ ἐχργεββεά οσ 
υἀπάοτβιοοά. Τῆς δά άἀϊτίοπ πᾶν ρεῦῆδρε 
θεὲ ἄυε ἴο ἃ πιδγρίπαὶ σογησηθπὲ ὙΠΟ 
ἰουπά 118 ΨΑΥ ἱπίο ἰῆε ἰεχί. 

γετς. 22. πε τεαὶ διηοιίοη οὗ ἴπε ἴ[νἂνν 
νν»88 ποῖ ἴο ᾿υβεϊεν δαϊ ἴο σοηνὶςϊ οὗὨ 5[η, 
τθδὲ τηε τῖρῃς τῆς πιογε τοϑ"ν ἴυγῃ ἴῃ 
ΒαπΊΌ]6 ἐλ τἢ το ΟἾτίϑὲ ἴοσ ταὶ "εἴ ἔγοτα ἴΠῈ 
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ὄντως ἐκ νόμου ἦν ἂν] ἡ δικαιοσύνη " 22. ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ 
τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ 
δοθῇ τοῖς πιστεύουσι. 23. Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον 

ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι 2 εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφ- 

θῆναι" 24. ὥὦστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστὸν, ἵνα 

Ἰ εκ νομὸν ἣν αν ΑΒΟ 3, εἴς, ; οπι. ἣν αν ΕΌ; ἂν ἐκ νομον ἣν ὈἘΚΨΡ. 

3 σννκλειομένοι  ΑΒΌΣΕΟΡ 17, εἴς. ; συνκεκλεισμενοι ΟὈΞΕΚΙ,. 

Ὀυτάεῃ οὗ Δπ δοουδβίηρ ΓΤοπβοίεποε.---ἡ 
γραφὴ. ΤῊς ΟΙὰ Τεβιᾶπιεπὶ ννᾺ8 δἰνναᾶυβ 
ἀεβιρηαιοὰ Ὀγ τπῸ Ρ]υγα] γραφαί ἰπ ἀρο- 
βίοϊ!ο τἰπηθβ, ἴοσ ἴπ6 βενεγαὶ Ὀοοκβ ὑνεγε 
Ῥτεβεγνεὰ ἰπ βεραγαῖε το Ἱ]β δηά ἀϊὰ τοὶ 
ἴογτη ἃ ϑἰπρὶε ννῇοϊς. Ηξετχε, τπεσζεΐοσς, ἡ 
Ὺ Ροΐηῖβ ἴὸ βοπὶς ρδγίίου δσ ̓ . Ο 
οὗτῃε ἴ,ἂνν το ννΒῖ ἢ τῆς δυῖμοσ Π88 αἰγεδν 
ἄτγαννῃ αδἰϊεπιίοη 45 επηιροάγίηρ ἰξ8 βρίσιξ. 
Τῆς ράββᾶρε οὗ Ὀευϊ. χχνι, 26 φυοίϊεὰ ἴῃ 
ΝΘΙ. 10 δῆβννεσβ [8 ἀεβογίριίοῃ, ἔογ ἴἰ 
ἱπιργεοδῖεβ ἃ ουτβϑε οἡ 811] ψψῇῆο [61] βῆοτγε 
οὗ ρεγΐεοι οδρεάϊεηςε.---συνέκλεισεν . . . 
τὰ πάντα. Τῇ ἤρυτε Πεῖε ῥγαβθηϊεά οὗ 
Ῥείβομοσβ ὑπάδσ βεπίεηςε, οοηδεπχηςὰ ἴο 
ΡᾶΥ ἴπ6 Ῥεπδῖιν οἵ βίῃ, τηδκεβ ἰξ οἷεασ τῃδὶ 
ἴδε οδήεςϊ οὗ συνέκλεισεν ἰ5 ῥέγεοης, ποῖ 
ταϊηρβ: δηὰ δοςογάϊπρν ἴπθβε ργίβοπειβ 
τς ἀεβοτι θεὰ ἴῃ νεγ. 23 48 συγκλειόμενοι 
(πιδβς.). Αὶ πευῖεσ ρίυγαὶ βυδβιαπενε 
τησϑὲ τπεγείογα Ὀ6 υηδετβοιοοὰ ψἱἢ τὰ 
πάντα ὙὨΪΟΝ 5. Δρρ]οαὉ]ς ἴο ρεγβοῃβ. 
Ηεηςε 1 ἱπέεγ τλαὶ Ὁγ τὰ πάντα ἰ5 τηεαπὲ 
τὰ πάντα σπέρματα, ἱ.6., 411 τῃι6 ΓΆΤΑ] ε5 
οὗ Αὐγαπαπὶ δέϊεσς {πε ἔς βῃ, 'π οἵπεσ ννογὰβ 
τῆς ννο]ς [εν 188 παιίοη.---ἶνα ... Τῆς 
ἀεβίρῃ οὗ ἴδε [νη νν8 ἴο ρᾶνς ἴδε ΨΑῪ 
ἴος ἴῆς ἐνεπίυ] ἔα] ] πιεηὶ οἵ ἴῃς ργοπιῖβα 
ἴο 411} τπδὲ θεϊίενε ὈΥ (δι τἢ ἴῃ ΟΠ τῖβι. 

νν. 23, 24. ΤῊΞ ΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΞ 
ΤΑΌΚ ΘΟΗΙΌΝΕΝ ΟΥ ΟΟΡ ΒΕΡΟΒΕ ΤῊΕ 
ΟΟΜΙΝῸ ΟΡ ΟΗΕΙΒΤ 15 ΠΡΌ ΒΤΚΑΤΕΡ ΒΥ 
ΤῊΞ ΟΟΝΤΕΟΙ͂, ΕΧΕΒΟΙΒΕῸ ΟΝῈΕΒ ΟΗΙΌΒΕΝ 
ΙΝ ΤΗΕΙΒ ΡΑΤΗΕΕ᾽Β ἨΟΟΒΕ ΒΥ ΜΕΜΒΕᾺΒ 
ὉΡ ΗΙ85 Ηούβεηοιυῦ. Ὅῃεβε νεσβ68 δχ- 
Ῥαίῃ τῆς ρμοβίτίοη οὗ τῆς βλιΠ] ὑπάετ 
18ε [ἂνν. ΤΕΥ ἅγε βεγεὰ δϑοβοοίδι ἃ ἢ 
Ομ σγιβείδηβ Ὁν ἴῃς υβε οὗ ἴῃς ἤγδβὶ ρεγβοῃ 
ῬίυγΑὶ ; ἔογ (πεν ἴοο ννεσε ἱπ {μεσ ρεπεγα- 
ὕοη Ὀεϊίενεῖβ ἰῃ Οαοά, ἴμεν Ὀεϊοηρεοά το 
ἴῃ6 βαπια ἰεββεὰ ἔδγν πὰ ἱπῃεγιεὰ 
ἴδε οτὶρίπαὶ ργοσγηΐβε. Υἵεῖ βίπος 411 [5γδε] 
ἤτοπὶ ἴπε εἰπε οἵ Μοβεβ ἴο ἴμε Αάνεπε 
Ψετὸ βυδ)]εςτεὰ το ἴῃς οοπίτοὶ οὗ ἴῃς [ἅνν, 
πεν ἴοο ννεσα βυιῦήεςς τὸ ϑοπάαρες Βυι 
118 ννᾶβ στρα] ἄμε ἴο τῇς ννδῖς πῃ] ἰονε 
οὗ «πεῖς Ηεδνεηὶν Εαῖπεσ, πο τἴπυ5 ρτο- 
νἰἀεὰ πεεάξῃ! βἤεϊ τε δπὰ συϊάδηςε, 7.181 
ἂἃ5 ΔῈ ΘΑΙΙΠΪΥ ἔδίπες ρίδοεβ Πίβ8 γουπηρ' 
Ομ άσεη ἀυγίηρ γεᾶγβ οὗ ψεᾶκπεββ δπὰ 
ἱποχρογίεποα ὑπάεσ {πε οἤδγρε οὗ πουδε- 

Βοϊά βεγναπίβ8.---τὴν πίστιν. ΤῊς Δτίίο]ς, 
τπουρ ἱρπογεᾶ ἰῇ Οὺζ νοσβίοῃβ, ἰβ εββεη- 
εἰ] το τῆς βεηβε. ΒΥ δε Ἴοοπιηρ οὗ ἐΐξ 
(Αἰ 8 πηεᾶπὶ ἴπ6 Ὠἰδβιοσὶς ἕδοὶ οὗ ἴδε 
ΟΠ τ βιίδη τεϊϊρίοπ, πε βργεδά οὗ ἴπε ἀοβ- 
ΡΕΙ οἡ αὐτί. Τῆς ἴεστὶ Ππ85 ἴῃς βϑᾶπὶς 
οὐ)εςτῖνε 8εη8ε 88 ἴω ἱ. 23, 11}. 25, Αοῖβ 
νί. 7, ἀπά Εοπι. ἰἰϊ. 30, ΒΕΓ 4150 ἃ Ἵἰδᾶγ 
ἀϊξεϊποιίοη ἰ5 ἄγαινῃ Ὀεῖνεεη πίστεως, 
αὶ ἴπ τε ἀρβιαςῖ, δηά τῆς πίστεως, 
ἐλό ἕαιτῃ οὗ ΟἸγίβε. Ονίουδὶν ἑδτἢ ἀϊά 
ποῖ οοπια ἢ ΟἾγίβῖ, 11 ννὰβ τς πιοβῖ 
οοηϑβρίσυοιβ νἱτῖας οὗ τὴ6 [εὐννίβῃ ΟΠυγΟΣ, 
δηᾶ Αὐγαμᾶπὶ ννὰβ θὰὲ (πε ἤγβὶ οὗ τηδτν 
βρ᾽ εηἀϊ ἃ ἐχαπιρίςβ οὗ ἰϊ.---συγκλειόμενοι. 
Μ5. δυϊδοσίτν 18 Βίσοη ΡΥ ἰῃ ἔανουτ οἵ ἴῃς 
Ῥιαβεηΐ ρασγιϊςὶρὶς, ΠΟ 18. αἰδὸ τῆοσε 
Δρρτορῆίδῖες πη ἴπε ρεγίεοϊ συγκε- 

᾿σμένοι ἔοτ ἀεδοτ προ τῇς σοπιίπυουβ 
ῬτοσαΒ8 οὗ Ἰερ] σοπάετηπαίίοη νυν ϊ ἢ ρῥτα- 
ναι ]εὰ ἔτοπὶ ρεπεγδίοη ἴοὸ ρεπεγδίίοῃ.--- 
παιδαγωγὸς. Νὼ ἘπρΊ 5} εαυΐϊναϊεπέ ἴοσ 
1ῆϊ]8 ἴεγπὶ οδῃ σοΏνεΥ ἰΐ8 τεᾶὶ ἔογος, ἔοσ ἴξ 
845 πὸ Ἔχᾶςὶ οουπίεγραγί ἰπ δῃ Ἐπρ] 58 
Βοτηῆθ. Τβε ροβίϊτίοῃ οὗ ἃ πυγβε ἰοννγάὰβ 
γουπρ ΟΠ! άσεπ Ἀρργοόδομεδβ πλογε ΠΕΑΥΪΥῪ 
ἴλη τἰδδὶ οὗ βομοοϊπηδβίεσ οὔ τυϊοσ ἴὸ 
τῃς οδῆος οὗ ἴδε παιδαγωγός, ἔοτ Βε ν»88 
ἃ εοπῆάεπεϊδὶ ἀερεπάςηϊ, υβυδ!}ν ἃ βἷανε, 
πεῖῖδες φυλιῆεά ἴο ᾿ηβίγυςξ, ποτ ἱπνεβίεὰ 
ἢ δυϊδοεν ἴο. σοπσοὶ δὶβ γουπρ 
τηδβίεσ, Ὀυῖ δρροϊπιθὰ ἴο διϊεπά οῃ ἢϊπ), 
ἴο βαϊεριιατά Πίτη, ἀπά ἴο τεροσγῖ ἴο πἰβ8 
Δῖον δὴν ἀϊβογάεευ οὐ ἱπισηογαὶ ΠδΌϊτ5 
οὐ ψὩϊοἢ ἰξ πλὶρῆε Ὅς ποοεββασγυ ἴοσ {πε 
ἔαϊμεγ ἰο ρίδλοε ἃ οβεοκ. Τῆς [ἂν ἰπ 
κε πιᾶππεῖ τερυαιϊεὰ ουξννατὰ ΠΑΔΌΙ5, 
επίοτοεἃ ογάες ἀπά ἄεσεπου, δπά πιδίη- 
τδίπεά ἃ οεγίδίη βιδπάδλσά οὐ πλογα! νυ 
δῖηοηρ [βγδοἰ τεβ ἀπ] ἴῃ ἄυὰς εἰπια ΠΟῪ 
Ὀεςδπα σίρε ἴοσ βρίτίτυδὶ σεεάογη. [1 ννδβ 
τοῖ τῆς ἔπποιίοη οὗ τῃε ἴψᾶνν ἴο δάγεββ 
ἰῖβε 1} ἀϊγεσῖγ ἴο τἴμῈ σοπβοίθεπος [ἶἶἱα τπῈ 
Ῥτορῇεῖβ, οἵ ἴο οἰδίτλ βρί γιὰ] δυ μοῦ 
ονεσ τῇς ννῆοϊε πῆᾶπ, Ὀυϊ ἴο ἱπηροβα ἃ 
ΟΒεοκ οἡ ἴῃς ορθη ἵγτάπην οὗ εν, ἴο 
εηΐοσος οπ ἴπε ςοπιπηηὙ ἃ Ὠρμοῦ 
βιδπάλγά οἵ πιοσαῖβ, ἀπ 80 ἴο ἔοβίεγ 
ἱπάϊγες εν της ργοντῃ οὗ βρίσγίτυδὶ 11ξε. 

γν. 25-9ς.0. ΒυτΤ νοῦν ΨῈ ΑΒΕ ΝῸ 
ΜΌΝΘΕΚΝ ΟΗΙΜΌΒΚΕΝ. ὙῈΕ ΑΒΕ Αἴ, 80Ν8 
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ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν " 25. 

26. πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως παιδαγωγόν ἐσμεν. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠῚ. 

ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκ ἔτι ὑπὸ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 27. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ριστῷ ἴῃ γ 
ἐνεδύσασθε. 28. οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην - οὐκ ἔνι δοῦλος, 

οὐδὲ ἐλεύθερος - οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ " πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ 

ΟΡ ον: ΑΥ̓͂ γοῦξ ΒΑΡΤΙΒΜ ΥῈ ΡΌΤ ΟΝ 
ΟῊΒΙΒΤ, ΑΝ ΜΈΞΚΕ ΙΝΝΕΒΤΕΡ ΨΊΤΗ 
ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΜΑΝΗΟΟΡ: Αἷ» ΡΕΕνΙΟῦΒ 
ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΟΚΕΕΡ ΟΝ ΚΑΟΘΕ, ΟΕ 
ΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΚ ΝΑΤΌΞΒΕ, ΨΕΒΚΕ ῬΟΝΕ ΑΨΜΑΥ: 
ΥῈ ΔΚΕ ΑἸ ΟΝΕ ΙΝ ΟΗΕΙΒΤ.--ΤῊς δυάδάδη 
Τἤδηρε ἔτοση ἴῃε ἢἤγβὶ ἴο ἴπε βϑεοοπά 
Ῥεζβοη Ρίυγαὶ Ὀείοκεπβ 8ἃπ δχίεηβίοῃ ἰπ 
ἴῃς ροΐϊπε οἵ νίενν ἴτοπὶ ἴβγδεὶῖ ἴο {πε 
Οεπηῖε ψοσϊἁ. Τὴε Ἐρίβεϊς μδ8 θθθῃ 
ἀεδιίπρ βίπος 1. 17 νὰ τπε ροβίκίοη 
οἵ Ιβγαϑιτεβ ὑπᾶδυ {πὲ [νν Ῥεΐογε {6 
Αἄνεπε οὗ τε ΟἸγίβι. Βυῖ τμαὶ ὄνεηὶ 
Ὀγοῦρπι Οαητ]εβ. Αἰ8ὸ νη πὲ βοορε 
οὗἩἨὨ Οοά᾽ 8 τονεαϊεά ργοπιῖβϑεβ δηά οὗ Ηἰβ 
δΙιεβδίπρβ ἰπ Οἤγίδε. 80 τῆς Αροβεῖε 
ἴυγηδ ἴο Πἰβ σοηναγίβ, ἰδγρεῖν ἐπ᾿ ἰβιθά οαὐἱϊ 
οὗ Θεπί]εβ, ἢ τΠῈ ἀββυσγαηςς, “Ὑε ἅγα 
Δ]1 βοῃβ οὗ αοά, νμδΐενεγ γοὺσ δηίε- 
ςοάεπῖβ᾿. Ὑπεὶγ δάορτίοη 18 αβϑυτγηεά, ἃ5 
τμεῖσ ροββεββίοη οὗ ἐπε ρὶβ οὗ ἐπε ϑρίσί: 
15 δββυπηεὰ ἴῃ 11].2. ΤΉε βρίτγίε οἔδάορίίοι, 
οὗ ψὮΙΟΒ (ΠΟΥ ἡνεγα σοηβοίουβ νη τΠεῖσς 
δΒεδγίβ, αββυγεά {μετὰ τπδὶ ἴΠΕῪ γεσγε βοη5 
οἵ αοὰ (ς΄. Εοπι. νἱϊ!. 15, 16). 

γες 27. ἐνεδύσασθε. ΤῊΞΕ οοποεριίοη 
οὗ βρίγιτυ8] τηδπμοοά ἰ8 πεσε δϑβοςϊ διε 
ΜΠ θαρεΐθπλ ὉῪ 4 ἤρσυτε Ὀοττοννεὰ ἔγοπη 
Οτεεκ δηὰ Βοπιᾶη ὑβᾶρε. Αἱ 4 οςεγίδίῃ 
θεὲ ἴπε βοπιᾶὰη γουτῃ ἐχομδηρεά τῆς 
ἑορα ῥγαείεχία ἴον ἴῃε ἐορα υἱγε]ὲς ἀπὰ 
Ῥαββεὰ ἱπίο {πε στᾷπκ οὗ οἰξίζεπβ. 80 
ἴπε ΟἸτίβιίδη παά ὕδεπ ἰηνεβίεὰ δἱ Πῖ8 
Ῥαρτίβαι ἢ τπε τοῦε οὗ βρίγίταδὶ τηδη- 
Βοοά. νΏγεδβ ἢς μὰ Ὀείογε θεθη ὑπάοσ 
ἴπε ςοπ ΟἹ] οὗἉ γυϊεβ δπὰ στερυϊδιίοηβ, κα 
ἃ “ὨΠ]ὰ ἴπ δ8 ἐδῖ μετ᾽ β βουβε, πε ροββεββεά 
τον ἴπε ἰπἀερεπάεηοε οὗδ ρτοννῃ ὉΡ β8οη. 
Τηβ ἤρυτε οὗὁὨ οἱοιπίπρ 15 δρρίἱεὰ ἴῃ 
νᾶτουΒ νΑῪ8 ἰπ ϑοσίρίυγε: πε εβεςι8 
οἵ ἀεδῖῃ δηά τγεβυσγεοϊίοη ἂτς ἀεβογίρεά 
ἰῃ 2 Οοτ. ν. 4 ὃν ἴδε ἤρσυτε οὗ μποϊοίκήηρ 
δηὰ γεοϊοίλίπρ: τῆς ἤρυγεβ οὗ ῥημέξίηρ᾽ 5 
ΟἈγῖσὶ ἀτπιὰ ῥμέϊἑηρ ὁπ ανθριοηῃν ἅτε υβεὰ 
ἴῃ Εοπι. ΧΙ. 12, 14, ΕΡΉ. νὶ. 11 ἴο 
ΕΧΡΓΕ55 τῆς πὲνν ἰξ βιρροτῖ ἀπά βίγεηρτῃ 
τεαυϊγεὰ ἴογ οὺγ Οἢγίβειαπ νναγίδασο. Ὑῆα 
εχδςῖ ἔογεα οὗ τῆς ἤρυτε ἀξερεπάβ 'π Ἔν εγΥ 
οα868 ὕροη ἴῃς σοηΐεχΕ. Ηδγε ἴπε δυῖμοσ 
ενϊἀθητν Ππᾶβ5 ἰπ πιὶπὰ τπεῈ οἤδηρε οὗ 
ἄγεββ νυν ἢ τηατκεά τῆς ἰγαηβίτίοπ ἔγοπὶ 
Ὀογποοά ἴο τπιδηβοοά. ἄτεεκβ δπάᾶ 
Ἐοπηδηβ πηδάς τηυςοἢ οἵ 1Π18 οσςαβίοη δπά 
οεἰενγαϊεά μὲ ἱπυεδίτηεπε οὗ ἃ γουτῃ 

ΜΠ πηδπ δ ἀγοδβ Ὁν ἔδπιΥ σαϊπεγίηρδ 
δπά γεϊρίουβ στίϊεβ. Τῆς γουϊῃ, πἰτμογῖο 
βυδήεοϊ ἰο ἀοπιεδβῖῖς συϊς, ννὰ8 ἴπθη δά- 
ταϊἰεά το τπε τίρμ!β ἀπὰ γεβροῃβι 1116 8 
οὗ ἃ οἰκίζεη, δηᾶ ἰοοῖὶς ἢ18 ρίαςς δεβίάς 
[18 δῖ πε ἴῃ ἴῃ σουης!]β οὗ τπε ἔαπ]γ. 

Βαρτίβηι ἰ5 ἰπ ἴδοι ΠἸΚεπεὰ ἴὸ ἃ ϑρίγιτυδὶ 
οοπηϊηρ οὗ ἀρε: [ΠῈ σοηνοσῖ, πο παά 
Εἰ πετῖο Ὀδεη Ὀουπὰ ἴο οὔεν ἀεῆηϊϊα 
οοτητηδηἀπηεπίβ ἀπά [16] ἀεβπίῖς ἀυτίεϑ, 
νν»ὰ8 πον βεὶ ἔγτεε ἴο ἰεάγῃ ἀοάβ ψ}} 
ποπὶ {π6 ἱπννασά νοῖςες οὗ {πε ϑριγίε, 
Δηὰ ἀϊδοπατρε ἴῃς Βεανίογ Οὔ] μαϊοπβ 
ἱπουπηρεπὶ οα 8 οἰζεη οὗ πε πεάνεπὶν 
ςοτηπιοηννεα ἢ ὑπάδ {ΠῈ συϊάαπος οὗ 
8ῃ επ]ϊρμϊεπεὰ Τοπβοίσπςσε. ΗἊ μιδά 
εἐπίεσεἁ οἡ ἢῖβ βρίγίτυδ! τπιδπποοά, δηά 
ΜΆ5 δοσοσάϊηρν δπηδποὶραϊεὰ ἔγοπιὶ ἢῖ5 
Ελιὶΐεγ Ῥοπάαρε ἴο ἂἃπ ουξιναγά [ὑἂνν. 

ὙΠεῖε 18. δπ οὈνίουβ σοττεβροπάεηςς 
Ὀδεΐψαοη τπ|5 ἤρυτε οὗ ῤῥκιέξἑηρ οπ Οὐγὶςέ 
αἱ Ὀαρίϊβηι, ἀπᾶὰ {πῸῈὶ σεγεηοαυ 'νΒϊοἢ 
Ρτεναιϊςὰ τπγουρποις τπε ΟΒυτοῖ ἰπ βυῦ- 
Βεαιεπὶ σεπίυσιεβ οὗ ἰηναβεηρ οδίεσῃυ- 
τεῆβ ἢ νἱῖε τοῦεβ οὐ ἴῃς οσοδβίοη 
οἵ «πεῖς Ῥαριίβη. Βοιἢ ρῖνε Ἔχργεββίοη 
ἴο 4 κΚιίπάγεὰ πουρπῦ: βδοσὴς οἵ {δὲ 
Ἑδίμεσβ δβϑβοςίδῖς ἴμεπὶ τορείμεγ, δηά 
ῬεΙαρβ ἴῃς ἰαηρυαρε οὗὐ τῇς Αροβίῖε 
φοπεϊδυϊεά το ἴῃς βργεδὰ οἵ ἴτε Ἴετε- 
τηοηῖαὶ. Ὅς βυγλρο δηλ πόννενεσ ἀϊβεγεά 
ταδῖεγίδ!ν : [ῃ6 νὨϊτα τοῦδβ σοσγεβροη δε 
ταῖμεσ τὸ ἴπε νεάάϊηρ ραγπιεπὶ ἱπ {πὰ 
ΡΑγΔΌΪε : ἴΠοῪ ψεσα 8η ετηδίεπι οὗὨ ρυγὶ ἐγ 
δηὰ 5ιρηϊβεά (ῃς οἰεαπβίηρ εῆδοὶ οὗ 
Ὀαριίβπὶ, ὑνπαγεῶβ ἴῃς τΤοηίεχὲ οὗ (πὰ 
Ερίβεῖα ροϊπῖβ ἴο εηίσγαποῃβεπιεης πὰ 
ἐππδποϊρδίίοη ἔγοπι σοπίτγοὶ. 

νει. 28. Ηανίπρ πονν εβιΔ0]5ῃςἀ (πε 
τεπιροσαγν ἂπὰ βυδοσζάϊπαιϊες ζαποιϊίοπ οὗ 
τε 1μἅνν, ἔπε Αροβῖὶϊε ἤπα!!ν τερυάϊαϊεβ 
ἐνεσυ οἷδίτη, ψθβεῖμεσ οὐ τπδὶ οὐ ΔΠῪ 
οἴπες στουπᾶ, οπ Ὁε ΠΑ] οὗ δὴν ἀϊβίποι 
οἸ4858 ἴο βΌρθυοσ βαποῦν ἱπ ΟἾγῖδε. ΑἹ] 
ΟἸ τι βιίδηβ, ννυπδίενεσ {πεὶγ ἀπιεοεάςπβ, 
816 οπ6 ἰη ΟΠ γίβε.---οὐκ ἔνι. Ὀ ἰβεϊποτίοπβ 
οὗ οτεεά οὐ σᾶσὲ ᾶἂζὲ ἱποοῃρδιῦε ἢ 
ἴγῃς τηποτηεγβῃὶρ οὗ ΟΠτίβε: ἴπὲ ἰεραὶ 
Ὀατγτίειβ δἂπά βοςοίδὶ οἱεῖς νυν ἢ βενεγεά 
{τεοσηδη ἔγοτῃ βίανα, ἄνθη πδίμυγαὶ ἀϊν βίοπδ 
85 ἀεερ-ϑεδίεὰ δ5 ἴῃοβε οὗ δεχ, ἀϊβαρρεασγ 
ἰπ ῥσεβεπος οὗ {πε 411-βοσθίπρ υπιὶγ οὗ 
τῆς Ὀοάν οὗὨ ΟΠ τῖβε. ἕνι 15 ἃ βιγεηριπεηεά 
ἔοττη οἵ ἐν υϑεά ἴος ἔνεστιν, 48 πάρα, πέρι, 



25---29. ΙΝ] 1---3. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ιγς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 20. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα 
ἐστὲ, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. ΙΝ. τ. Λέγω δὲ, Ἐφ᾽ ὅσον 
χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος 
πάντων ὧν - 2. ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους, ἄχρι τῆς 

προθεσμίας τοῦ πατρός. 3. οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι ὑπὸ τὰ 

ἵςστε καὶ ΕΟΚΕΡ; οπι. καὶ ΦΑΒΟΒῈΕ 17, εἴς. 

μέτα τε ἴον πάρεστιν, περιέστιν, μέτεσ- 
τιν.--ὑμεῖς. ϑρεςῖί! βἴγεββ 5 ἰαϊά οἡ 1Π 15 
Ῥιοπουη ὃγ [18 ἰηδετίίου νἱτἢ πάντες: 
τῆς ααἰαιίαπβ ννεῖς τπαιηβεῖνεβ ἃ βρη 8) 
ἱπβίδηςε οὗ ἴῃς ρονεσ οὔ ἴῃς ἀοβρεὶ ἴο 
ΤλΆΚῈ τῆεη οπα ἱπ Οἢτίβε: ἔἴογ δεῖς 
ΟΒυτομεβ ννεσε ραϊμεγεὰ ουἱ οὗ τε πχοβὶ 
ἀΐϊνετβε εἰετηεηῖβ.: [ἐν ἀπά σεηιε, βανε 
ἃπὰ ἔγεεπηδη, πηδῖὶες δηά ἔσπιαϊς, δά 41] 
ςοηιτδυϊεά το {πεῖς ςοπηροβίτίοη. 

νεῖ. 29ς. ὑμεῖς. ὙΤῇε επιρμαῖίς ἰη- 
βειίίοη οἵ ὑμεῖς Ῥείοτε Χριστοῦ ἰπ ῥτε- 
ἔετεπος ἴο Χριστοῦ ἐστέ Δγ8 5βίγεββ 
ΔΡΡΆΤΕΠΕΥ οπ ἴδε ᾿νοπάοτγα! ἰγαπβέογγηδ- 
ἴοπμ οὗ πθὴ ψῆο παὰ Ὀδεη δ᾽ επ8 ἔγοπι 
ἐε ρεορίε οὔ ἀαοὰ ἱπίο στηδηλδεῖβ οὗ 
ΟἸγίβι. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ ΙΝ.---νῆν. 1-7). ΤΉΞΒΕΕ ΜΈΒΕ 
ῚΝ ΤῊΕ ΟΕΝΤΙΜΕ ΜΟΙ ΑΠ,80 ΒΕΡΟΒΕ 
ΟἩΒΙΒΥ ΘΗΙΠΌΚΕΝ ΟΡ ΟΟΡ ΙΝ ΒΟΝΌΑΟΘΕ 
ΤῸ ΗὔὕΜΑΝ ΕὔΨΕ, ΤΗΑΤ ΚΝΕΝ ΝΟῸΤ ΤῊΕ 
ὌΝΒΕΕΝ ΒΑΤΗΒΕ ΙΝ ΗΕΒΑΝΕΝ ΜΗῸ ΜΑΒ 
ΟΚΡΕΕΙΝΘ ΤΗΕΒΙΝ {ΝῈ8. ΤΉΕΥ ΨΜΈΒΚΕ 
ΠΜΙΚΕ ΟΕΡΗΑΝ ΟΗΙΠΌΚΕΝ, ΝΉΟΜ ἃ ΡΕ- 
ῬΑΚΤΕῸ ΡΑΤΗΒΕ ΗΑΒ ΜΙΤῊ ΓΟΝΊΝΟ ΟΑΚΕ 
ΘΟΝΒΙΟΝΕΡ ὈΌΚΙΝΟ ΘΗΙΡΗΟΟΌ ΤῸ ΤΗΕΒΕ 
ΘΗΑΚΟΕ ΟΡ ΟΥΛΕΆΡΙΑΝΒ ΑΝῸ 5ΤΕΨΑΚΌΒ. 
Ϊν ὈὉ.Ε ΤΙΜΕ, ἨΟΜΈΝΕΚ, αΟὉὺ Β5ΕΝΤ 
ΡΟΒΤῊΗ ΗΙ8 50Ν ΤΟ ΚΕΡΕΕΜ ΤΗΕΜ ΑἸ.850 
ἙΚΟΜ ΒΟΝΌΑΟΘΕ, ΑΝῸ ΗΑ8 ΜΑΡΕ ὕ8 50Ν8 
ΑΝῸ ἨΕΙΕΒ, ΒΕΝΌΙΝΟ ΒΟΚΤῊ ΤΗΕ ΘΡΙΕΙΤ 
ΟΡ Ηἰβ ὅ50Ν ἵ'νΤῸὼ οὔβ ἨΕξΑΒΥΒ.---ἰη 
ἀεαϊπρ ἢ τὰς τεϊδιτίοη οὗ ἴῃς Μοβαὶς 
[νν ἴο τῆς δπίεοσεδεης σονεηδης δπὰ 
ντἢ [18 Βα ϑεαυςης ζ] Π]σλεπς ἴῃ ΟΠ τί βι, 
τῆς Αροβῖῖε πεοεβδαγν {᾿πιϊτεὰ Πἰβ νίενν 
οἵ τιπε βεεὰ οὗ Αὐγδπδτα, ννῆο Ψψεγε σονε- 
πδηϊεά Πείγβ οὗ βαϊναιίοη θεΐννεεη Μοβοβ 
δηά τῆς Αἀνεπῖ, ἴο [5:46]. Ηἴε Ιἰκοπεάᾶ 
ἴπεβε δοοογάϊη συ ἴο Τομ] ἄγεθ στονηρ 
ὉΡ ἰῃ {πεῖν ἔδίπεγ᾽ 8 πουβε ὑπάες ἀοπηεβίὶς 
ςοπῖτοὶ. Βιυῖ 48 πιοβῖ οὗ ἴποβε ἴο ννῇοπῃ 
ἢς ψτοῖε μαὰ θεεη ςοηνεσῖβ τομῇ πεδίπεη- 
ἰβπι, ῃς πονν Ἔβχίβηδβ ἢϊβ νίανν οὗ τῆς ννοτ! ἃ 
Ὀεΐοτε ΟΠ γίϑι 80 48 ἴο Ἔπίρταοε Θεπῖ 68 
Αἶ80 νυ ἢὶπ [85 σοορε. Απιίάβε πε μεδίῃεπ 
ψεῖς οἴδοτ ΟΠ] άτγεη οὕ αοά, ἃ δι ἢ ι] βεεὰ, 
Ῥοϊεπιίαὶ μεὶγβ οὗ βαϊναϊίοη, ννῆο ραββεὰ 
τῆτγου ἢ ἃ ἴκς βίαρε οἵ βρίτἰτυ] “μά ποοὰ 
υπάογ ἀϊβεγεπιὶ οοπάϊτίΊοπβ. ὙΠΟ ννεσε 
κε ογσρῆδῃ οπι]άγεπ Ἴοπητἰοὰ Ὁγ 1ΠῈ 
νγαϊο Ὁ} οἂτς οὗ δὴ υὑηβϑεεπ δηάᾶ υὑπ- 

Κποννη [Δῖμεῖ ἴο τε ουδιοάγν οἵ οἴδεῖβ. 
Εοτ ἴμεν ἡνέγς δυδ)εςὶ το πυπηδῃ βυβίθπι 
οὗ τεϊσίοη, ρονεσγητηεπέ πὰ ἴδνν, πείϊμεσ 
Κπονίηρς τΠεἰγ Ηδάνθπὶν Εδῖμεσ πος οοσὰ- 
Ῥτεμεπάϊην Ηἰδβ ἴονε ἴοτ ἴῆεπιὶ.0 Τῆε σοη- 
ςερτίοη οὗ ἃ ἀεδά ἔδι μεσ ργονὶ ἀΐϊπρ' ὉῪ Πί8 
Μ}}}} ἔογ τῆς ἀυε εἀὐυσδιίοη οἵ Π᾽8 Ογρθδπ 
ΤΠ άγεη βεῦνεβ δάση γα Ό ΪΎ ἴὸ 1Π1υϑίγαῖς ἴῃς 
ταυΐυδ] τεϊδιίοβ Ὀείννεεη αοά ἀπά ἰῃςε 
Θεπηῖ!ε ψογὶὰ, πὰ το βεῖ ἔοσίῃ τῆς σοσὰ- 
Ὀιπβίίοη οὗ βιθδάΐαβε ἷονε οπ οης 8146 
ντἢ ατίετγ ἱρπόγάποε οα ἴμε οἵδεῖ. Τα 
᾿Πυδιγατίοη 8 οὈνίουϑὶν Ὀοτγοννεά ἔσο 
τεϑιδηηθηΐϊδσγυ βϑυϑ[ε ΠΊ8 ὑσονδι!!ηρ ἀπλοπς 
Οτεακβ ἀπά Κοπιδπβ (ποῖ ἀπίοηρ Ηε- 
Ὀτανν8) ψὨ ἢ ἐπδοὶεὰ ἃ ἔδῖμεσ ἰο ἀρροΐηϊ 
Βυλτιάϊδπβ ἴοσ ἢ18 οσρῆδπ οἰ ἄγε ἄὰτ- 
ἱπῷ 1Π εἰσ ταϊποσγ. ὙΠεβς ἰοβίδπηεπίδλσυ 
Ῥονγεῖβ ἀϊβεγεά ςοπβίθγαῦυ ἰη ἀϊβετεπε 
Ῥαγῖβ οὗ ἔπε Εοπιδη νου] ἃ δοοοτάϊηρ ἴο 
τῆς πιυηϊςὶραὶ ἴαννβ οἵ νατγίουβ οἰτίε8. 
ὙνΒετεδβ Εοπιᾶη οἰτΖεηβ θεσαπὶς ννατάβ 
οὗ τῆς 5ἴαϊε δἱ ἐουτίθοῃ, 80 ἴπδὶ τῆς 
Ῥοννεσβ οἵ ἰεβίδτηεπίασυ ρυδγάΐϊδηβ ννεγε 
ΒΕ ΟΕ Πἰπιϊτεὰ, ἐπε ἀϊδογεῖίου οὗ ἴδε 
λιμπε ννὰ8 αἰϊονεά α Ψψίδετ στᾶηρε ἴῃ 
ατεοκ οἰτίε5. Αἱ Αἴδῆδηβ, ἔοσ ἱπβίδηςο, 
τὰς ρσυδτγάϊαπβ οἵ Πεπιοβίμεηεβ τοϊδϊπεὰ 
ΠΟΠΙΓΟΙ οναὸσ δὶβ ρσορεγῖυ {}}} ἢς Ὀδσοᾶπια 
ἃ [Ὁ] οἰκίζεῃ δες εἰρῃίδεεη ; ἂπά ἴῃ 
᾿Αϑβίδις ατεοοα ἴῃς οὐβιοάν οὗὨ ρῥτορεσίυ 
48 βοπηεϊπηε8 ργοϊοηρεά ἴο τνεπιγ-ῆνε, 
τπουρῇ {μὲ ρεγβοπδὶ δυϊμοσιν ςεαβεὰ δὲ 
ἰουτίεεη. Τμε ἀερεπάεηϊ ροΒβίτίοη οὗ δη 
οΥΡμδη ἰ8 ἀεβογι δε ἴῃ ρορυϊαγ ἰδηρυᾶρα 
ψπουῖ Ἰεραὶ ῥτεοϊβίοη ; νήπιος ἰ5 ποῖ ἃ 
Ἰερᾷὶ ταγπὶ, Ὀὰϊ Δη ἀρργοργίδιε ἀεβογὶ ριίοσ 
ἴοτ ἃ ομιϊὰ οὗ ἰεπάεσ γεᾶγβ, παῖυγα!υ βυδ- 
Ἶεοι το τπε σοπίγοὶ οὗ ρυατγάϊδηβ (ἐπιτρό- 
πους) ληά βιιυδογάϊπαϊς αρϑηῖβ νῃοπὶ ΠΕῪ 
τηῖρἢϊ ἐπρίου ἔοσ πουβεῃο] ἃ πηπαπαρεπιεηῖ 
οζγ οδῖς οὗ ργορεγυ (οἰκονόμους). [ἱ οςἂπ 
μαγάϊν δὲ τίρμι το ἰδεπειν τῆς Ἰατῖεγ τ 
ἴῆε ΕΚοπιᾶη εμγαίογες, ἴος τῇς βρεςίδὶ 
ξυποιίοη οὗ {πεβ8ὲ οὐῆςεοιβ ννὰ8 οὐυδίοάαγ 
οΥὗἩ ρτορεγυ ἂπᾶ ποῖ ρεγβοῃδὶ. 

ες. 3. νήπιοι: εὐϊάνεν, ἱ.ε., βρίτίτ- 
τ] οδ ἄγεθ. Τῆς οἰαυβε ροϊηίβ ἴὸ 
τῆε βϑἴδρε οὗ υπάενεϊορεά 58ρίτγίτυα! [16 
τῆγου σῇ ψνὨςἢ σοηνετγίδβ ἔτοπὶ ἢεαιῃεηΐ5πὶ 
μά ραββεά, τῇς βρί γί τὰ] σμ] ἀποοὰ νυ πο ἢ 
πιδὰ Ὀεεη τῆς ἰοὶ οἵ εαγί ες ρεπογαιίοηβ ὃε- 
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στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι - 4. ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναι- 

κὸς, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5. ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν 

υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6. ὅτι δέ ἐστε υἱοὶ, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ 

πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κράζον, ᾿Αββᾶ, ὁ 

πατήρ. Ἴ. ὥὦστε οὐκ ἔτι εἴ δοῦλος, ἀλλ᾽ υἱός - εἰ δὲ υἱὸς, καὶ 

κληρονόμος διὰ Θεοῦ. 8. ᾿Αλλὰ τότε μὲν, οὐκ εἰδότες Θεὸν, ἐδου- 

Δ μων ΒΑΒΟΒΙΕΟΡ; νμων ὈΞἘΚΙ,. 
3 δια Θεον ΑΒΟΙ 17; δια Θεον Εα; Θεον δια Χριστον ΟΟἾΌΕΚΙΙΡ. 

ἴοτε ἔπε τἰπηε ννᾶ8 σίρε ἔοσ ἴῆε Αάνεηι.--- 
στοιχεῖα. Τῆς Δβϑβοοίδίιοη οἵ [Π18 ννοστάὰ 
ἢ νήπιοι ἤχεβ οη ἰξ της σοηςερτίοη οὗ 
ἃ τυἀὶ πγχεπίδτυ ἰγαϊηίηρ ἴο ΨΏΙΘὮ τῆς νου] ά 
ΨΔΒ βιιδ)]εοιεᾶ ἀυτγίπρ [15 δρί τι] ἱπέλπουν 
Ὁγ ΨΦΆΥ οὗ ρῥτεραγδίίοη ἴοσ ἴῃς ἀοβρεὶ οὗ 
ΑἸ γίβε ἀαπὰ ἴπε ἀϊβρεηβδείοη οὗ τῆς ϑρίτιι. 
Βείοτε πιεπ οουϊὰ επίεγ ἱπίο ἴῃς βρίγις 
οὗ Ηἰβ εδοπίηρ, ἴπον παὰ ἴο ἰεάγῃ τδς 
εἰεπιεηίαγυ ρτίης ρ]68 οἵ τε] ρίοη δηά τηο- 
ταῖν. Οοπιρυΐδοιυ ορεάϊεηςε ἴο ἀεβηίϊα 
τὰ ]ε8 οὗ ἡπβιῖςε δπὰ ογάδγ νν88 ἃ πεςε: 
Ρτεραγαδίίοη ἔοσ ἴπε ἐγεεάοτι οὗ ἴῃς ϑρ γι. 
ΤΒῖ8 γε! πλίπαγυ εὐποδιίοη ννὰ8 ρίνεη ἴο 
τπε Ηεῦτγενβ ἱπ πε Ταη Οοτηπιδηἀτηεηβ 
δηὰ τῆς 1ἅνν, ἰἃ ν88 ἱπιραγιεά ἴο ἃ υνἱάδγ 
νοῦ ἴῃ ατγεεκ οἰν Πβαϊτίοη δπὰ ρῃϊ]ο- 
ΒΟΡΠΥ, ἰπ Βοτηδη ἰανν πὰ ρονεγησηεηῖ, 
δηὰ τπ οἴμετ ἔογῃβ οὗ πδίίοπδὶ ἀπά βοοίαὶ 
1ε. ὙΠεβε τυάϊπηεπῖβ λτε ἀϊβραγαρεά ἴῃ 
να. 9 88 τοφαὰ απά δερραγὶγ ἴῃ σςονηρασὶ- 
δοη ΙΔ τπὰ ἰεδοβίηρ οἵ ἴῃς ϑρίγιϊ, ἴοσ 
ΟὨγίβείδπ τηδη οὐρῆς ἴο ἢᾶνς ουΐρτονῃ 
τῃεὶς βρίσιταδὶ σμΠ]ἀποοά. 80, δραΐπ, ἰῃ 
Οοἱ. 12. 8, 20, ἴδεν δῖε ἽἼοοπάεπηηδὰ 
ψ Βεσευοσ {μεῖς ἰγαάϊοηδὶ μοὶά οπ ἢυ- 
ΤΩΔΠ βοοίειυ ργοάυοεβ δὴ δηϊδροηὶβπὶ ἴὸ 
ἴδε δίρμες ἰεδοπίηρ οὗ Οἢσίβε. Βυῖ Ῥείογε 
ἴδε Αἄνεπὶ {πεῪ ἰοττηεά ἃ νϑ]υδῦὶς ἀϊ8- 
εἰρ! πε ἔος ἴδε εἀυςδιίοη οὗἉ ἴῃς ννοτ]ά. 

ψεσ. 4. ΝΥ Βεπ ἀοά βὰν {παι {πε ψοχὶ ἃ 
ΨΆ8 τίρε ἴογ ἴδε Αἄνεπι, Ης βεης ζοσιῃ 
Ηἱβ8 ϑοη. ὕ0π|} ψεπεγαϊίομβ οἵ πιδηκίπὰ 
Βαά Ιεᾶγηξ τπσουρἢ γεαγε οἴ βοςοίδὶ) ἰσαϊπίρ' 
ἴο Ἑσοπίσζοὶ βοπηε οὗ (ἢς δπἰπιδὶ ἱπβιηοῖβ 
οὗ {πεῖς ἴοννεσ παῖυγα, ἴο σϑῦεὶ αρδϊηϑί 
118 Ὀσυῖδὶ ραββίοπβ, δπᾶὰ Ἵπεγίβῃ ἃ ἀδβῖσε 
ἴο ἴἵνε ἴῃ οδεάϊεποε ἴο {πεῖς Βίρθος παίαγε, 
8] πεν μδά ἀενεϊορεὰ βοῆς βεῆβε οὗ 
βἰπ δηὰ βοῖπε Ἵγανίπρ δίϊζεγ ἃ μοὶ 'π6 88 
Ῥεγοηά τπεὶς τεδοῖ, ἴπανῪ νεγε ποῖ τεδν 
τὸ ψεϊσοπηε ἃ Ἐεάβεπιει.---γενόμενον . . . 
νόμον. ΤΠἼε ἱποαγπδίε ϑοη οἵ ἀοὰ τοοῖς 
ρου Ηἰπὶ οὖς παίυσε δῃηὰ οἷς ἀμπίεβ. 
Ης ννᾶβ (1) Ὀούῃ οὗ ψογηδη, (2) πηδάδ 
Βυδ)εςς ἴὸ [ανν. Ηἰβ βυδ]εςτίοη ἰο [Ὧν 
ἰβΒ 80 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δϑϑοοίδιε νὰ ἴῃς βυῦ- 
Ἰεοείοη οἵ 186 ννοτ] ἃ ἰπ ψεπεζδαὶ ἴὸ [,ἂνν 

ὌΝ 

τῆαι τῇς τεγπλ σδηποῖ δὲ ἰἰπιϊϊεὰ (15 οὐγ 
νεσβίοῃβ ᾿ἰπλῖε 11) ἴοὸ ἐλ [ψᾶνν οὗ Μοβεϑβ. 
ΟἸὨσιβὲ ννᾶβ ἐπ ἔδλςιϊ βυυδ)εοϊεά 4180 ἴο Εοπλδῃ 
1ἂνν, δῃὰ ἀϊεά ὃν ἰ18 βεπίεποε. 

νεῖ. 5. ἵνα. .. ἵνα. ΤΠεβε ἵΨο 
βηδὶ οἰδυβεβ σουρὶς ἰορεῖπεσ ἵννο σταςοίουβϑ 
Ῥυζροβαβ οὗ αοὰ ἴῃ ἴδε βομεπὶς οὗ τε- 
ἀεπιρὅοη, (1) ἴμ ΟὈἸαγδιίίοη οὗ ἃ συν 
Ραϑβῖ, (2) ἀϊνιπε δἀορτίοη νυ τ τΠα Ὀ᾽ εββίηρβ 
ΜΟΙ βοπβῆΐρ επίδὶϊ8. Τῆς ἀεβογιριίοπ 
μπάδν Γατῦ ἰποϊαἀεβ απ] 68. 88. ΜΜῈ}} δ8 
7εννε : ἔογ τπουρῇ ἴδεν παὰ ποῖ ἐΐδ 1 αι, 
πον ννεῖε ποῖ ψἱϊπουῖ [ἂψν τὸ αοά (ο΄. 
Εοπι. ἰϊ. 14. . .): ἴδον πᾶνε ἱπάεεδ 
θδαπ Ὁχργεβϑὶν ἐρδοιβεὰ ἰπ ἰδ. 14 45 
ἱποιυάδεά ἱπ τῆς τεἀεπιριίοη ἔοτλ ἴδ 
ουγϑε οὗ ἴῃς [υἃιν.---ἀΛπολάβωμεν. Τηΐδ 
νετῦ ἀεποίεβ γεοσέυΐπρ δαεῖ, 48 ἀποδι- 
δόναι ἀοεβ ρσίυἱηρ βαεὰ (δ. ἴοὐκο χίχ. 8): 
δοροοσάϊηρν ἴ᾿ ἀεβοτγίθεβ ἔπε δἀοριίοη ἴῃ 
ΟΠ γιβὲ δ5 ἃ σεβίοσαίίοη οὗ ἴῃς ογίρίηδὶ 
Ὀἰτιπεῖρῃῖ, ποῖά τὨγουρῃοις πλϑην 

Θγδιίοηβ ἔοσ ἴῃς βᾶκε οὗ πεοδββᾶγυ 
ἰβοὶρ] πα. 
γες. 6. ϑοπβῃὶρ ἱηνοῖνεβ γεϊδιίοῃβ οὗ 

ταυΐυα] ςοηβάεπος ἀπὰ ἰονε Ὀεΐϊννεεη {πε 
Ἑδίδεγ πο ὈῬεβίονβ Ηἰβ Ἵοδοίςεβε ρὶ 5, 
ἂπὰ {πε ὅοὴ ΨΠῸ τεβροπβ ψἱἢ Ηἰἱ8 
ψνΒοΐε Πεᾶγί. 

ψες. ). διὰ Θεοῦ. ΤῊΪΒ ἰληρυάᾶρε ἰ8 
ὑπυδβιλὶ, ἀπὰ τῆδην νδγίδιοηβ ᾶγα ἔουπά 
ἱπ Μ55. πὰ νεζβίοῃβ, ἀπιίἀβι ἐπ θη τς 
Κεοεϊνεά Τεχὲ Θεοῦ διὰ Χριστοῦ, ὃδυϊ 
ἴδετε οἂῃ θὲ {π|ὲ ᾳυεδίίοθπ οὐ Μϑ. 
ενϊάεπος τπδὲ ἴῃῈ αῦονε ἰβ {πε ρεπιιΐπε 
εχ. ΑΒ ἴοσ ἴῃς σις ἔογοε οἵ ἴῃς ννοσάβ, 
τῆς Ερίβεῖα μΒαὰ8 πονν ἰγσδοδὰ ἴπε βοβεπια 
οὗ τεἀδετηριίοη πὰ ἀδβίρτι οἵ Ῥεβίονϊπρ 
ἃ ελνοηΐν ἱπμεγίίδπος πῃ ΟἨσίβὶ 85 ἔλσ 
Ῥδοκ 48 ἴπε ραίγίδγοἢβ, δῃὰ ἢδ8 βῆοντ 
τπδῖ τοτῃ ἴδε εἴσηα οὐ Αργαμαπὶ ἀοννηνναγάβ 
Αοὰ ννᾶ8 ἀϊβοὶ ρ! πίη [δβγαεὶ ἢ ἃ νίενν 
το δεῖς θεσοπηίπς 8οη8 οἵ αοά, δηὰ ἀρδίῃ 
ἴπδῖ Ηδ ννᾶβ γεβ!γ ογάεσίηρ ἴῃς 1ἶνεβ οὗ 
ΟΘεπεῖεβ Πκεννῖβα, Ἰπβουρῃ ἵμογ Κπὲν 
Ηἱπὶ ποῖ, ψῖῖ τμε βᾶπὶς ἱπίεηι. ΜῈ 
ξοοὰ τεᾶβοῃ {μεγείοσε ἰξ ἰβ πεῖς βαϊά 
“τσουρῃ Οοἀ---ἰΒτουρῃ Ηἰ8. οτγὶ ρίπαὶ 
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λεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς" 9. 
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νῦν δὲ, γνόντες Θεὸν, μᾶλλον 

δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ 

πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; Ιο. ἡμέρας 

παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας, καὶ καιροὺς, καὶ ἐνιαυτούς. 

11. Φοβοῦμαι ὑμᾶς, μή πως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 12. Γίνεσθε 

1 φυσει μη ΜΑΒΟΒΙΕΡ; μη φυσει ὈΈΘΟΚΙ, 

ἀεβίρῃ δηά ρεονϊ ἀδεπεῖαὶ οαγε---ἰῃου παβὶ 
πον Ὀεοοῖπε δοη δηὰ δείγ᾽". 

νγν. 8-:ιο. Βυτ ΤΗΟΌΘΗ ΙΝ ΤΙΜῈ ΡΑΒΤ 
ἍΨΗΕΝ γοῦ ΚΝΕᾺΣ ΝῸΤ Οὐ γοῦ ΨΕΒΕ 
ΒΙΑΝῈΒ ΤΟ ΕΑΠ8Ε ΟΟΌΒ, ΗΟ ΤΑΝ γοῦ, 
ΝΟΜ ΤΗΛΑΥ γὙοῦ ΗΑΝῈ ΨΈΛΕΝΤ ΤῸ ΚΝΟΥ͂, 
ΗΙΜ, ΟΚ ΒΑΤΗΕΞ ΗΛΝΕ ΒΕΕΝ ΚΕΟΟΟΝΙΒΕΡ 
ΒΥ ΗΙΜ, ΤΌΝΝ ΒΑΟΚ ΤΟ ΤῊΞ 1ΕΒΒΟΝΒ ΟΕ 
ΘΗΙΠΌΗΟΟΡ ΑΝῸ ΟΒΑΝῈ Α ΒΟΝΡΌΑΘΕ ΤῸ 
ΤΙΜῈΒ ΑΝῸ ΒΕΑΒΟΝΒ ὃ---ΤῊς ρα} οὗ ραβδὶ 
ἰδοϊαιγν 18 ρα!]αϊεά οὐ τῇς βοοῖεὲ οὗ 
ἱρπογδηςε, ἰπ ἴῃς βᾶπιὲ βριγὶὶ 88 ἴῃ Αοῖβ 
χνΐ!. 30, ἰπ ογάεσ (ὁ ῥγεββ βοῆς ἴδε 
τεεροραΙρι εν οὗ ἴῆοβε πο Πᾶνε ἰεᾶγηῖ 
ἴο κπονν αἀοἄ (γνόντες Θεόν) ἰῃ ΟἸτῖδι. 
ΤΒετε νν88 ΒΟπΊ6 ὄχοιβα ἴοσ {πεῖν ἔοσηλοσ 
δοπάδρε ἰο ἱπιαρίπαγν ροάβ ψῃο μδά πὸ 
ΤΕΔ] εχιβίεσποε : δυῖ μον οἂπ ἴΠπῈῪ πον 
ἴσῃ δαοῖς ἴῃ Βεδγῖ ἴο ἴπε ψεὰκ δηὰ 
δεξεασῖν ἰεββοηβ οἵ μεῖγ βρίγιυδὶ ςὨ]]ά- 
Βοοάὰ αὐτν ΜΕΥ δᾶνς τεςεῖνεά τῆς 5ρίτιξ 
οὗ βοπβῃρ ἡ [πβιεδὰ οἵ γσυϊπρ ἰΒεῖς οννῃ 
᾿ῖνεβ Ὁν τεᾶβοῃ δπᾶ οοπεβοίεπος υπάετσ (Π 6 
ξυϊάδληςς οὗ {πε ϑρίγίιτ πὰ ππεπ ἰπ ΟΒσιβῖ, 
ἴμεν δὲ Ῥεπὲ οὐ βυδ)εοϊίηρ τμετηβεῖνεβ 
κε οἰ] ἄγε το εἰεπιεπίδγυ σγὰ]εβ οἵ ἔοσγηδὶ 
βεσνίςε. 

γεγ. 9. μᾶλλον δὲ. ΤὨΐβ οοττεοϊίοη 
᾽8 δά ἀεά, Ιεβὲ δὴν βῃοιυϊά ργίἀε ἱπεπιβεῖνεβ 
οη πεῖς Κπον]εάρε οἵ αοά, ἴο ννάγῃ ἴπεπὶ 
δαι ἰξ 18 ποῖ ἄυς ἴο τμεῖγς οὐ δςῖ, δι 
ἴο αοά νἘο τεςορτιϊβεὰ ἴμεπὶ 258 Η:8 βοπ8 
δηὰ τενελιεὰ ΗἱπΊ861 ἴο {Πεπὶ. ῆ 
καὶ πτωχὰ- ἨΗϊΒετῖο {πε Αροβεὶς [μδ8 
Βροίκεη ὙῺ ταβρεοὶ οἵ {πε εἀυσαιίοη 
Εἰνοη ἴο δε νοι Ὀείοσε Οἤσίβε (ἰν. 1.-3), 

ἴῃ ἰῃ πιὶπὰ ἴμε ργορτεβδ οὔπε ατεεῖ 
δηὰ Βοηιᾶπη νοὶ ἃ ἴῃ βοςίδὶ πδθιῖβ, ἰη- 
βιτυϊοπβ δηὰ ἴανν: πον παά ἴῃ ἕλοι 
Ἰεασηῖ πιυςἢ ἴῃ ἴδε βρῆεγε οἵ πλοσγα]β ἀπά 
πδίυγαὶ το] ρίου ἴδδὶ νουϊά ὕεασ οοτω- 
Ῥαγίϑοη ὑἢ ἴῃς Ργόρτεδβ οὗ [δγϑε] ὑπᾶεσ 
ἴῃς ᾿ρδὶ οἵ (δες τενεαϊοὰ [ἂνν οὗ αοά. 
Βυϊ νΏδπ πε οοπηρᾶγεβ ἴἢς τηβοπδηίοδὶ 
τουϊίπε οὗ ἔοτπιδὶ οὐβεζνᾶποεβ ὑῃ τ 
οττηεά τῆς βίδρὶε οἵ τεϊρίουη ἴογ ἴδε 
Βεδίμδη δπὰ ἴοσ τηδην 80-ςΔ]]ςἃ τε! ρίουβ 
1ενβ νὰ τΠς 5ρίσίῖυαὶ ἰεδοπίηρ οὗ τῆς 
αοβρεὶϊ, ἢς ἀοεςβ ποὶ πεβίϊδιῖε ἰο ἄεπουπος 
1δεπὶ 88 εκ δηά δερραγίὶγ. 

Μεγ. το. Τῆς οὔβεγνδηςε οὗ ϑδῦραιῃβ 
δηὰδ πενν πιοοηβ, οὗ ἔδαλβδίβ δηὰ ἔδβίβ, οὗ 

ΝΟΙ, 11. 

βαδυδιϊοϑὶ ἀπά 0 11εῈ γεᾶγβ, ννὰβ οἰ εδυῖν 
εἐπ)οϊπεὰ ὉΥ τῇς ςεγεπιοηΐδὶ [ὅν ; δηὰ 
Ῥδὺ] δάγηϊεά τἰῃς ΟὈ] ραιίοηβ οὗ ἴμδι Ἂν 
ἴοτ Πἰπι56} δπὰ ἔοσ 811 τῆς Οἰγουπηοϊβίοῃ. 
Ηε οοπεπυεά το πεφιεηὶ τῇς ϑαρθδιῃ- 
ΜΟΣΒἢΪΡ οὗ ἴπε βυπᾶρορυε, δἰϊεπάςεὰ ἴῃς 
[εδβϑίβ, Ὀουπά Πἰπηβεῖζ ὑπάος νοϊυπίδγυ 
νοννβ. ΝΥ Πδῖ πε οοπάεπηπβ ἰ8 τῃς δἀορεοη 
οὔτπε8βε ὑγδοίίςεβ ὃν δαριϊδεὰ αεπιε8: ἴοσς 
τηϊ8 ἱτηρυϊεά το {Ππεπὶ Δπ ἱππεγεπῖὶ βδογοά- 
ἢε688 ἱποοπηρδί δε ἢ τῆς ἴσγὰς ἔγοεου, 
οἵ τῆλε ϑρίηε. 

γν. 11-2ο6. ὈΙΒΑΡΡΟΙΝΥΎΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΒ 
ΑΡΟΒΤΙΕ ΑΥ̓ ΤῊΗΕ ΘΗΑΝΟΕΡ ἘΕΕΙ͂ΝΟ ΟΡ 
Η15 ΟΟΝΝΕΕΤΒ; ΚΕΜΙΝΙΒΟΕΝΟΕΒ ΟΥ̓ ΤΗΕΞ 
ΡΑΒΤ; ΡΑΤΗΕΤΙΟ ΑΡΡΕΑΙ, ΤΟ ΟἿὉ ΔΕΡΕΟ- 
ΤΙΟΝ; ΡΕΟΤΕΒΤ ΑΟΑΙΝΒΤ ΡΕΈΕΒΕΝΤ Ε8- 
ΤἈΑΝΟΕΜΕΝΤ.-- εσ. 12. ΟΥὖὺ νεζβίοπβ 
ΔΌΓΟΡΕΥ δβένεσ {πε οοηπεςιίοη οὐ [δῖ5 
νεσβε ὑἱτἢ τῆς ῥσενίουβ ςοηϊεχὶ, ἀπά ἀο 
ξτεαὶ νίοϊεπος ἴο ἴῃς ατεεῖ ἰεχὲ ἰῃ Ῥοιἢ 
οἴαυδεβ. ὙΒεΥ ἴγαηδβροβε ἴδε ᾿νοτάβ ἀδελ- 
φοὶ δέομαι ὑμῶν ἴτοπι τμεῖγ ἐγὰς ρίαοε ἂὲ 
τῆς ἐεπὰ οἵ τ8ε νεγβε ἴο 18ε θερίπηϊηρ, ἀπά 
τεηᾶες γίνεσθε ὡς ἐγώ, Βεὲ γε ας 1 αι. 
Βυὲ δὶ8 τῆᾶκεβ ἴξ -Ξ- γίνεσθε ὁποῖος ἐγώ 
εἶμι ( Αςῖβ χχνὶ. 29), που ρῇ ἴξ ἰδ ἰπι- 
ῬοβϑδίδΪες ἴο υπάετγβίδπά εἶμι ἰπ τῃς ατεεῖκ 
ἴεχὶ δῆει γίνεσθε. ὙΠε οοπίεχε ροϊπίβ 
ἀϊδιίποι!ν ἴὸ ἐγενόμην 485 ἴδε ρῥζορεῖ 
ΒΌΡΡΙεπιεπὶ δἴτεγ ὡς ἐγώ. ΤΉε ἰΔβὲ νεῦβϑὲ 
828 ολιτίεὰ Ῥβοὶς ἰΒς δυΐδοτ'᾽ 8 ̓μου ἢ ἴο 
δῖβ οτ ξίῃαὶ ταϊπίβισυ, δηὰ με ργοοδςάβ ἴο 
τενῖνς 186 τετηεηδγαηος οὗ [πδὶ ρετίοά. 
“Αςἴ 8481 ἀϊά (με ἐχο δι πη); ἄς! στ 
ἴΏς 88 1 ἀεδὶὶ ψἱἢ γου." [πειεδά οὗ ἃ 
τοῖα νᾶρυς δἀὐπηοηϊτίοπ ἴοὸ ἱπιϊϊδῖε ἢ ΐ8 
Τμαγαοῖοσ ἢς 18 μοϊ ἀΐϊπρ ὑἃρ Πίβ δοίυδὶ 
ςοπάυοι ἴος δὴ Ἴχαπιρὶς ἴοὸ πεπὶ, δπὰ 
Ῥιοσεθάβ ἴο βρεοίν ἴδε ραγεςσυϊας οσοᾶ- 
βίο ἴο ϑνῃ ἢ ἢς τεΐετβ.---ὅτι κἀγὼ .. .: 
Ἐν 1 ἐοο δεφεεος γοι ας γομ, ὀδγείκγεν, 
δεδομρλέ νιϑ. 11 ἰβ ἂπ οὈνίουβ Ἔτσοσ ἴο 
ἀείδος κἀγώ ἔτοπὶ ἴῃς [ΟἹ] οννίὶπῦ νετὺ 
δέομαι Δη ἙΝ εἶμι, 45 ἰΒ ἄοπε ἱπ 
οὺς νετβίοηβ. Τὰς Οτεεκ τααυΐγεβ ἃ νεστὺ 
ἴο θὲ βιρρὶϊεὰ δέϊες ὑμεῖς οοττεβροπάϊη 
ἴο κἀγὼ δέομαι ὑμῶν, ἀπά 1 δὲ βμύνσος 
δεοοοτάϊηρ!ν ἐδεήθητέ μον. 

Ἴδε Οδιδείδπβ οουϊά ποι δὶ] τὸ σου εςς 
τῃε οςοδβίοη ἴὸ ϑνῃϊςἢ ἴπεβε ψοσγάβ τγείεσ; 
ἴον ἰὲὶ 88 ἴδε ἴτὺς δἰτι μάλ οὐ {δεῖν 

12 



178 

ὡς ἐγὼ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοὶ, δέομαι ὑμῶν. 
ἠδικήσατε " οἴδατε δὲ ὅτι δι᾿ 

ΟΒυγοῖ, ἴῃ τησπηογαῦϊς ογίϑῖὶβ νῃθη δὲ 
τῆς οἷοβε οἵ Ῥαδυ β δάάγεββ ἰῆς 7ενν8 ἀ6- 
Ρατιαά ἔτοτι ἴπε βυπαρόρια, θυ ἴπε αεη- 
8168 θεβδουρῃι Πἰπὶ ἴο ταρεδῖ ἴὸ μετ ἴπς 
Μοσάβ οὗ που ἴδε [ο]]ονηρ ϑαθθδι ; 
αἴνει ὙὮο ἢ την εν ἀπά ρῥγοβεϊ γίεβ 
(οοννεὰ Ῥδὺϊ! δπὰ Βαδγηδῦαβ ρεγβιιδάϊηρ 
τδετῃ ἴο δοὶάς Ὁγ {86 ἀοοίτιπε οἵ ἔπε σταςα 
οὗ αοὔ. (8εε Αςιβ χίϊ. 42,43. [Ι͂η τῆς 
ατεεκ τεχί ἰς 15 οἴεαγ ἴπδὲ ἴδε ρεγβυδβίοη 
Ῥγοςεεάεά ἔτοπι {Πεπὶ, ἀπά ποῖ ἔτοπῃ Ῥδυΐ 
δηὰ Βαγπδῦαβ.) Τῆς Οαϊδείδπβ ἢδά ἔπεη 
Ῥεςη δυίζοτβ ἴο Ρδὺ] ἴο πηδὶπίδίη πε ἔτεα- 
ἄοπι οἵ ἴπε ἀοβρεῖ, Βε ννᾶβ πον ἃ βυϊζοσ 
ἴο 186 πὶ ἴῃ ΠΒ χη ἔου [15 πηδἰπίεπδποα. 
--οὐδέν με ἠδικήσατε: Υε λαὰ ἄοπε νι6 πὸ 
τυγοηρ. Τῆς ἕοτος οὗ [Π|8 οἴδυβε ἄρρεᾶγβ 
ἔτοτι ννῆδί ἕο] οννΒ: δὼ] 18 ἄννε!πρ οα 
ἴδε πιυΐμ] γεϊδείοηβ Ὀείννεθη πἰπὶ ἀπά ἴπ 6 
Ααϊαιίδηβ δὲ με εἰπε οὗ παΐ πιεπλογαῦ]ς 

εἰιίοη. ὙΒΕΥῪ οἡ {μεὶς βίδε μδά ἄοπε 
πὶ πὸ ὕτοηρ, πον μαά ποὶ ἀγίνεη Πἰπὶ 

ΔΥΆΥ ὉΥ ρεζϑεουϊίοη οἵ {ΠΠἰτεαίϊπηεηὶ, γεῖ 
ὉΡ ἴο ἴπδῖ της (τὸ πρότερον) πε ἢαά ΟΠ 
Ῥδβϑη ἱπάποεά ὃὈγ 111 πῈ58 ἴο ργεδοῖ ἴο ἴπεπ|. 
Τῆς Οαδἰαιίαπβ πδά, 'ἰπ βῃογὶ, ξίνεη Ηἰπὶ ἢῸ 
ἐχουβς ἴοτ ραββίπρ ἔπεπιὶ Ὁγ, 88 ἢς ἴη- 
τεπάς ἰο ἀο, ὑπ μα ννᾶβ δἰίδοκεά Ὁγ 
8η 1Π1π688 νι ἢ Ἰεἴς Πἰπὰ πο οριίοη. 

Μες. 13. δι᾽ ἀσθένειαν. ΤῊΪ8 σΔπ ΟΠΪΥ 
τηεδῃ οἵσίηρ᾽ ἰο ἐπβγνιέέγ οὐ ἐκε ἤεελ, ἱ.6., 
ἴο ἱΠἸπεβ8. διά νἱτἢ δοουβαῖίνε Π88 ἴδε 
ϑᾶτης οδιβαὶ ἔοσος ἴῃ ἴῃε Ν.Τ'. 48 ἰπ Ακες 
ατεεκ. Αἰ ρῶγαβε ἴἴκε διὰ νύκτα, ὃγ πέρ κί, 
8 ἰουπὰ πῃ Ηοπηεσ, θὰϊ διά δι Ὀδεαυ ΠΥ 
1οβὲ [18 τεπιρογαὶ ἔοσος, δπὰ ομἱγν γεραϊπεὰ 
ἴξ ἰῃ τῆς 1νΑτηϊδοὰ ἀτεεῖς οὐ δῖε οεπιυγίεβ 
ἔοτη οοπἔμβίοη ψἱ ἐπε 1, δεη ῥέγ. ὙΠα 
ῥοοἰέση οἵ δι᾽ ἀσθένειαν Ὀείοτε τῆς νετὉ 
ΑΥ̓8 Βῖγ688 Ἰροη {πὸ ἕδος τῃαὶ ἴῃς τα ΠΙβίσΥ 
ννᾶ8 ἄυε ἴο {1|π688 δίοης, δπὰ ποῖ ἴο βροη- 
Ἰδλπεουβ γεβοῖνε. 
, Τξ ἀρρθᾶγβ ἔτοσῃ τπ18 ἀπά ἴῃς Ὁ] οννίης 
νεῦβε8 [πὶ {πε {Π|πε88 οοσυτγγεά αηάετ [Ὡς 
εγεβ οὗ τῆς Οαἰδιίδηβ, ννῆο νναϊομοά 118 
Ῥιοόρτεββ, ννεσε ἐαγη ας τὶ ἰἐ8 τερυ]βῖνα 
ΒΥτηΡίΟΠΊ5, δηὰ ἀϊβρίαγεά τεπάετς βυτηραῖμυ 
ἢ δε βυβέγεγ, ὙΠΟΥ νγεσε ἄννᾶγε 4180 
οἵ τῆς αἰτεγδείοη ἰτ δὰ τηδὰδ ἴῃ 8 ρ'δῃβ. 
ΤΒς ἱπέεσεηος ἔτοπιὶ 8686 ἔδοϊβ 18 οἰεαζ, 
τπαῖ ἢς ἀϊά ποῖ ἱπιεπᾷ δἱ ἴδε εἰπις οἵ πὶβ 
ατεῖναὶ ἴῃ Οδ᾽διία ἴο ργεαοῦ πεσε δἱ 8]], 
Ῥυῖϊ ννὯ8 ργοβιίσαϊεά ἱπηπιεάδίδίει Υ δἴταν ὃ 
βυάδάςσῃ {Π|πε88, ἀπά 80 ἔογοβά ἴο γε πη 8015 
Ὧ8 ργενίουβ ργοΐεςὶ δηὰ δραπάοη ἔογ ἴἢς 
Ῥγεβεηῖ ΔΩΥ ἔαγίμοσ ᾿ουσπεγ. ὙΠεὲ οπὶν 
ςοποείνδο!ες ννᾶν, ἴῃ βῃοτσίῖ, ἱπ νη ἢ δῃ 
αἰϊδοῖς οὗ {Π|1π|88 ἰπ Οαἰδιία οδὴ πᾶνε 
Τορςδδίοπεά Πί5 ργεδομίπρ ἴμεγε ννδ8 Ὁγ ἰπ- 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Ιν. 

13. οὐδέν με 
ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην 

νοϊυπίδτν ἀεϊεπείοθ. Ηδετε, δοοογάϊηρ!γ, 
τε πηοᾶνε ἔοτ τπηεπιοηΐης ἰδ ἰβ ἴο 8δῇονν 
μονν {{ππ||6 οἰαΐπι δε Βαά οη τδε ρστδθτυάς 
οὗ {πε Οαἰφιίαπβ δὲ ἴπδὲ εἴπηε, ἀπά δον 
{|| ἢς παὰ ἀεβεγνεὰ (ἢε ἰεηάεσ βυτιραῖδυ 
ΜΒ ςἢ τῆεν ἐχῃϊδιτεᾶ, Ὑῆε Βίβίοσγίςαὶ οοη- 
περιίοη οὗἁ {π|5 Π1π685 νυ τἢ τΠ6 τα πἰβίγυ οὗ 
Ῥδὰὶ] δπὰ Βαγηδῦδβ ἰβ ἱπνεβιϊραϊεά ἴῃ ἴῃς 
Ιπισοδυςσιίοη (ρΡ. 135-7)- 

[τ Βᾶβ θεθη βυρρεβίεά {πδὶ {Π|8 αἰίδοῖς 
ΜΆΒ ρεγῆδρβ ἰάςεητϊτίςαὶ ἢ ἐπε σκόλοψ 
τῇ σαρκί πιεηιοπεά ἱπ 2 Οος. χίϊ. 7, ἀπά 
118 πᾶν δε ἴτας, Ὀὰϊ τῆς τϑαὰὶ παίυσε οὗ 
τε σκόλοψ 15 ἀπκποννη. ϑόοῖης ἐεδῖυγεβ 
οὗ 118 διΐδοϊς ου ἔπῈ σοπίσγασυ τῇδὺ ὃς 
ἱπέεγγεά ἔτοτῃ ἴῃς ἀδβοσιριίοη ρίνεπ οὗ ἰϊ8 
εβέεοῖβ: ἴτ ἱποαρβοϊϊαϊεά τπῈ ραϊίεπὶ ἴοσ 
τγανεῖΐ, ρσοδυςεὰ ἀϊδῆρσυτγεπιεης δπηὰ οἤεη- ἡ 
δῖνα βυπιρίοπιβ, Ὀυϊ δἱϊοννεά ἔτες ἱπίεγ- 
οουτβα ἢ τποβαὲ δγουπὰ πΐπ. Ηἰβ 
βυςςαβ8 ἱπ ἱπηΐηρ ἴπ6 Πεαγῖβ οὗ ἴῃοβα 
ὙΠῸ νἱδἰεὰ Ὠἰπὶ ἴπ ἢΐβ δἰοῖκ σμαπιθες 
Βυρρεβίβ ἃ ἌἿῃγοηῖς δἰϊπιεπὶ ργοϊοηρεᾶ 
ἴοι ἃ οοπϑβίἀογδθ]α {ἰπΊ6, 8ἃ5 ἄοεβ αἷβο ἴδ 
ςοπιρ εἰς σπδηρε ἰη 8 ρίαπβ. ὙὴΕ ΟΠΪΥ 
ἄἀεδηϊτε ὨΠίπὶ ρίνεη οὗ ἃ βρεοϊῆς πιαΐδάγ 
ἰ8 ἴῃς Ιαηρυάᾶρε οὗ νεζ. 15: ἴτοπὶ ψῃϊο ἢ 
Ι ραῖπεγ παῖ πε αγεβίρ μι ννᾶβ ἱπιρεγ]εά 
ὈῪ ἃ νἱγυϊεπὶ αἰΐδοκ οὗ ορῃιμαϊπλα. Ὑπαὶ 
ἀϊβεδβε ννὰβ ποίογίουβὶυ᾽ ργεναίεπὶ 'π {πε 
Ἰονδηάβ οὗ Ῥαιῃραυϊα τπγουρῃ ὉΠ ἢ 
με παὰ Ὀδεπ τγανε ]πρ, δπὰ 1ἢ 8οὸ ᾿οη- 
τταοῖεὰ, ψουϊὰ ργοάυσςς πε βυπιρίοπιβ 
ἀεβοσιρεά. Τῇε ραϊπεῖς ἀρρεᾶὶ ἴο αδἰδ- 
τἰᾶπ βυτρδίῃυ οἡ ἴπε βοοσε οἵ ἱπιρεγέεςϊ 
δίρῃι ἴῃ νὶ. ΙΣ ΘΟπῆγπιβ {π|8 νον. [{ 
διῖ8 εἰρῃμε μΒαά Ὀεεη ἱπηραίγεά ὉῪ δη 11πε88 
ἴο ΒΊΟΝ ἴδεν Βαά Ἐπετηβεῖνεβ ταϊηἰβίεγεὰ 
᾿ν τεπάες βοϊοϊαἀε, {πεν ψνουϊά θὲ 
αυϊοκ το ἔεεὶ ἔοσ πὶβ ργιναιίοη.---τὸ πρό- 
τερον. [ἱρπιίοος σοπίεηβ νν ᾿αδβεῖςς 
(δδὲ τῃ18 ρῆταβε σδηποῖ οἡ δεοςουπὶ οὗ 
τῆε ριεῆχεά δγιίςϊε τεῖεγ (ο ἂη ἱπάεβηϊιε 
βεποά ἴῃ εἴτε ρᾶβϑέ. Τμα δυΐπογ οἰ αγῖν 
δὰ ἴῃ Πὶβ πιά ἴννο ἀϊδβείηςι ρετὶοάβ, δῇ 

εατΐες δἀπὰ ἃ ἰδῖεσ, ἀυγίπρ ἴδε εαγὶϊεσ οὗ 
ΜὮΙΟΒ Πα βἴδιεβ {πὶ ἢπὶβ ργεδοπίηρ παά 
Ὀεεπ οοςδείοπεά ὉΥ {ΠΠ|Ππεβ8Β. [ἱρπείοοι 
βυρρεβὶβ (παῖ με ταξεσγεά ρεγθδρβ ἴο ἴπῈ 
Ὁνο νἱβίι8 ψῃῖο ἢ πε παὰ ραϊὰ τὸ {πὲ 
Οαϊδιίδῃ Οἤυσοῃεβ: ἀπά τῃε βυρρεβιίίοη 
8 τεαβοηδδϊς ἰ{ ἢἰ8 ᾿βεοσυ ὃς δοςερίεά 
οἵ 5ἰῖε8 ἰη Νοσγίπεγη Οαϊἰδίία, ἴοσ πο ἀθῖδι!β 
ἃτε κποννῃ οὗ εἰμεν νίϑιι, Βυῖ ἰξ 15 αυϊῖς 
ἱποοιηρδῖθὶς νὰ μὲ Πίβίοσν οὗ ἢὶς 
ταἰΠΙβίσΥ ἴῃ ϑουΐπεῖη Οδίδιια τεοοσάε 
ἰπ Αςῖβ χιϊ., χίν. Ὑηδὲ ἰαβεθὰ ονοσ ἔννο 
υνἱπίειβ ἂἱ πε νεγὺ εαβὲ, σοπιρτίβε ἔννο 
νἰ5:18 δὲ οοπβίδεγδοίς ἱπέεγνα!β ἴὸ εδοῖ οὗ 
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ὑμῖν τὸ πρότερον, 14. καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν 1 ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ 
ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, 

ὡς Χριστὸν ἸΙησοῦν. 15. ποῦ 3 οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ 

γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατὸν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ 

μοι. 16. ὦστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν, 17. Ζηλοῦσιν 

ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 

λυμων ΜΑΒΌΞΕΟ 17, εἴς. ; μον τὸν ὈἜΚΚΡΕΡ. 
53 πον ΦΑΒΟΕῸΡ 5, εἴς. ; τις ΠΕΚΙ,. 

3 εδωκατε ΑΒΟΒ)! 17,47: αν ἐδωκατε ΟἘΚΙ,Ρ. 

1π8εὲ Ομυγοῆεβ, ἀπά ἀϊβρίαγε τπγουρῃ- 
ουΐϊ 48 τεδοίϊυϊε δὴ ἰπιτιαῖῖνθ, 48 ἀδῖοσ- 
ταϊηεά ἘπεσρΎ, 885 νίρογοιβ δοιίνὶ γ, 848 
οδη ὃς ἰουπὰ ἰπ τῆς ννῆοῖα οουζγβε οὗ Πἰ8 
Δροβίοϊίς οάγεεσ. ὙὙμαὶ πιϊπίβισυ ρᾶνς 
ςεγίδι ΠΥ πὸ βίψτι οἵ {Π|ππε88, Ῥυϊ (δες 
ςοπίτασυ. ὅγε πᾶνε βεεῆ, πονενεσ, τμδὶ 
ἰς ννᾶβ ργεοεδεά Ὀγν ἃ ργοϊοηρεά {1Π|π 688, 
ἀυτγίπρ νϊςῃ ἣς ννᾶ8 ργοῦδθὶΥ σοπῆποὰ 
ἴο δῖ8 βίοκ Ἵπαιῆδες δπά οοιϊά οπῖν 
τηϊηἰβῖοσ ἴὸ [μῃο8ε ΨῃΟ νἱ βἰτεἀ Πίπ ἔδετε. 
Ηἰδβ ἢγβέ πιϊπἰβίγυ ἰῃ Οαἰδιία ραββεά ἱπ 
βμογὶ πγουρῃ ἵνὸ ἀϊδιϊποὶ βίαρεβ, ἢἤγβε 
τῆς ῥγναϊα πικὶπἰβιγαϊίοηβ οὗ ἃ δι. κ πιᾶῃ, 
πὰ ἴπεὲπ ἃ ρυῦ]ς σάγεεσ οὗ ὑπεχδπιρὶεὰ 
νίρους ἂπὰ ϑυοοςββ. Ὑπὲ ἰδβὶ νεῖβε 
Ρἰδοεά τῇς τεδάἄειβ οἡ ἴδε ἀϊνὶβίοη [πὰ 
Ὀεΐννεεη τῆς ἵννο, ἴον ἴξ τεπγηἀδά τΠ6πὶ 
οὗ τἴπ6 πηετηοσγαῦϊς ρεϊϊείοη δἀάἀγεββεά ἴὸ 
δὶπὶ δηδ Βαγπαῦραβ δὲ {πε οἷοβε οὗ δίβ 
ἢτϑβι Ῥυσὴς αὐάτεββ ἰπ τ186 βυπᾶροριε οὗ 
ἐς Ριβιάϊδη Απιος. [Ιἐ ἴ8, (πεγεΐογε, 
οὗ τπε ρτγεςεάϊηρ ρεγίοά δαὶ με ντὶϊεβ 
Βεγς, “"Οαὔυθοοὺῦ κηον πὲ ἴὰ ννὰ8β ονἱηρ ἴο 
{Π|πε88 τπας 1 μαά ργεδοῃεᾶ ἴο γου μῤ ίο 
ἐλπαὲ ἐἕνιε (τὸ πρότερον) ᾿.. [1 ἰΒ πεςάϊε88 
ἴο ἄννε!] οἡ τῃς ςοπιρὶεῖε Πασποηγ οἵ 1π18 
ἰλεοτρσδίδησῃ ὀόλα μας ε ψρ αν ΆΡ ἯΙ 

Ἔ͵. 14. πει; ὧν. ε 
δεβὶ Μ59. 41] ελὰ ὅμων: ποῖ μον οἵ 

ν τον. Τῆς δοουδβαῖϊνε τὸν πειρασμόν 
15 ποῖ ρονεγπεὰ ὃν ἐξουθενήσατε οἵ 
ἐξεπτύσατε, ννῆοξε τε] οὐ)εοὶ ἰ8 ἴῃς με 
ὙΠῚΟΠ (ΟἸοννΒ ἐδέξασθε: ἴἰξ 8 τελ]ν ἃ 
Ῥεπάεπι δοουβαιῖνε ἱπ ἀρροβίτίοη τὸ ἴδε 
δβεηΐεηος: (5 γον ἐΐε ἐενιῤίαξίοη ἰο γομ 
ἐπ μῖν βεδὰ (ἐ.4., τὴς τετηριδείοη ἴο τεΐεος 
τὴς ψἱτἢ σοηϊεπηρι δηὰ ἀϊδβρυβῖ οη δοοουηὶ 
οὗἉ τὴν ἀϊδεαβϑεά ἐϑίον γον αἱά κοί... .. 

ψεῦ. 15. ποῦ Τῆς Μ955. 
ἅτε ἀεδοϊβίνε ἴῃ ἕδλνους οὗ ποῦ, Ἐς ἢ 
ΤΊΔΚΕ8 Ἔσο α!επὶ βεπβε. “Ὑυὔυοὰ ςοηρταῖυ- 
ἰδϊεά γουγδβεῖνεβ,᾽" ἰξ ἰβ υτρεᾶ, “ΟἹ ΤΩΥ 
Τοπλπα Ἀπιοηρ γοῦ, γοὺ ννεϊοοπχεά της 
8 Δῃ δηρεῖ, 8485 ΟἾγίβὲ Ηἰπιβεῖῖ: νψδδί 
μ88 Ὀεοοσῆς οὗ τῃαὶ ἐδεϊ πρὶ πον ἢ ννῆεσς 
ἰδ γοῦς βαιβίδοιίοη δὲ γόους ἴοι ""--- 
ἐδώκατε. ϑοπὶς Μ55. ἱπβετὶ αν δείοτγε 

τηϊβ νοτῦ : τῆς δἀάϊτοι τνου]ὰ Ὀε πε  ββαγΥ 
ἰπ Ατεὶς ατεεῖς ἴο ἐχργεβ8 {πε σοπάϊτοπ δ] 
ἔοτος οὗ τῆς οἰδυβα, Ὀυϊ 15 ποὶ πεεάβά 
ἰῃ Ηεϊεπίβεῖς Οτεεῖ---τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὑμῶν. Τῆς []1] ἔοτοε οὗ ὑμῶν πιᾶν Ὀὲ 
δῖνεπ ἰπ Ἐπρ ἢ ὉΥ πε τεηάεσίῃρ γομῦ 
οἵση ἐγές : ἴοτ ἴϊ [ἴδ γ8 βῖγεβϑ οῃ ἴδε σοπιγαϑὶ 
θεΐννεεη {μεῖς ἐγεβ ἀπά ἴμοβς οἵ Ραϑυϊ. 
ΤΕςε δἀάϊτίοη ἰβ βἰρηίβοδηξ, ἀπά βιγοῦρν 
ςοπῆστηβ (δε νίενν παι Πἷϑ εγεβ ψεζς ἴῃς 
οτρϑῃ βρεςίδι νυ δβεςιεὰ ὃν 15 πηδδάν. 
ἵε. 16. ὥστε 15 οἴξη υβεὰ ἱπ ἴπε 

βεηβε οἵ ἐλεγέίογε ἴο ἱπισοάυοςε δη ἰἱσῃ- 
Ῥεγδαῖῖνε οὔ ἂῃ δίηγγηδίίνε οοποϊιβίου ἴῃ 
τᾶε Ἐρίβι!εβ οὗ Ῥδὺυϊ, θυΐϊ ποῖ δπ ἱπίεστγο- 
ξαϊίοη. 1 οδπ 86Ὲὲ ΠΟ γϑᾶβοῃ δεῖς ἴογ 
τηλικίπρ ἴῃ οἴαυβε ἱπιειγοραῖνε: τῇς 
τεπάεσιπρ 1 ανι ἐμεγεΐογε ὅδοονς απ 
“πδηιν (0 γομ ἴδ αυἱῖε 1π Βαγπιοτν νυ ῈΒ 
1ῃα ςοπίοχῖ, ννῃϊςἢ ἀβδυσηςβ ἔπε ἐχιβίεηςε 
οὗ βοτῆς δοῖυδὶ εβϑιγαηρεπίεηῖ. ΤῊΪ8 68- 
{ταηρεπγθηῖ 8 αἰγὶ υϊεὰ το ῥ᾽ αἰπ βρεαικίπρ 
ψΠϊςἢ ἢδά ρφίνεη οἤεηπος ἴο τῆς ἀϊδβςο!Ρ] 68. 
Α58 δε Παά βεεῃ πὸ ἴγδοε οὗ ςοϊπεββ δὶ 
τὰς εἰπιε οὗ μί8 τεσεπὶ νἱβίϊ, ῃς πλυδὲ θὲ 
τεξεττίηρ ἴο βοτης ἰδηριαρο νυ ῖο ἢ ἢς πδά 
υϑεὰ οὐ παῖ οοςαβίοη. Οἰγουσηδίδποςβ 
[οτοεὰ πὶπὶ ἴο ἴᾶκαὲ ὕρ βύοηρ ϑτουπὰ αἱ 
δαὶ εἰπε ου ἔπε βυῦδ͵]εςὶ οἵἁ οἰγουπςοϊβίοη 
ἂπά το ἀεπουπος (δε ορροϑίτοη δηὰ ἰπ- 
τρῖσυοθβ νος ἢε δὰ εἐποουπίετεά ἔγοτη 
τῆς Ῥμαγίβαϊς ραγίγ. . 

νν. 17, 18. Τδε βυδείδητίνε ζῆλος 
(ργοραδὶν ἀεγίνεά ἴτοπὰ ζέειν, δωγη) ἀε- 
ποίεβ βοῖης κίπά οἵ ραβδβίοηαϊς ἀεϑίγε. 
ὙνΒεῖμεςσ ᾿ξ ννὰ8 οἵ ροοὰ οἵ ὃν] ἰεηάεπου 
ἀερεπάεά οη ἴπὸ παίυγε οἵ ἰϊ8 οδ)εςὶ ἀπά 
τδε 8ρ γι ἰπ νυ ῖ ἢ ἰἴ ννὰ8 ρυγβυεά : ἴος τῇς 
ΒΆΤΊΕ ἴεΓπΊ νγ88 υϑεὰ ἴο ἀςδβίρπαϊε ΖΕΔ] ἴοσ 
αοά οτ ἔος βοπὲ ποῦἷε οὐ)]εςῖ, ρεγβοπδὶ 

ἴοῃ, οὐ Ὧπ δχοϊιϑῖνε βρίγις οἵ βε] ἤ8ῇ 
)ελίουθν. Τῇε νεγῦ ζηλοῦν ρατῖᾶκεβ οὗ 
πε 54π|6 πευῖγαὶ αυδ|γν. [18 πχυτγαῖῖνε 
ταδαπίηρ ἰβ Βεσα Ὀογγοννεὰ ἔγοτηῃ τῆς εῆογι 
οὗ ἃ ἰονεῖ ἴο νῶ ἔδνουσ. Ὑπε ῬΒασίβαίς 
Ρδγὶν αὐεείφά (ἰ.6., ςουγις4) ἐπε Οαἰδιαπο 
ἴῃ ἃ βε  ῆβῃ βριγὶῖ, θείπρ' τιϊπάεὰ τὸ βδυϊ 
τῆεπὶ ουἱ οὗὨ ἐπεὶς τὶ σμεα! ἱπμεγίϊδηος ἴῃ 
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18. καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ 
παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς, 19. τεκνία ' μου, οὖς πάλιν ὠδίνω, μεχρις 
οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν: 2ο. ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς 

ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

21. Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε ; 

᾿σεκνια ΟΑΟΠΈΚΙΡ; τεκνα ΜΝ ΒΌΕΟ. 

ΟὨσῖβε, ἰδδι {παν ταῖρδς γεάυος {πεῖ τὸ 
ἀερεπάεηος οὐ {πεὶσ ον 1ἃνν. Ῥδὺυΐ 
αἶβο οουτίεἀ {Ππεπὶ, ποῖ ἔοτς ἢὶβ οὐνῃ ρίογυ, 
Ῥυῖ τπδὲ ἢδ πιῖρῃϊ )Ἰοίη τμεπὶ το ΟὨτῖβι, απὰ 
ἢε ννὰβ σὰ ἔβαι ἴδεν βῃου]ά θὲ ςουτιεὰ 
δῖ 41] εἰπιεβ, ἐνεπ ὈῪ οἵἴεῖβ πη ἢἷβ αῦβεηςα, 
ἢ  ’ὸ 88 ἄοης ἴῃ ἃ τἰρδι βρίτιι. Τὰξν 
αϑεοὶ γοι (ἢε νυτίϊεβ, ἐ.6., οουγὲ γου) πο 
κοπομγαδίν, διέ αγε νιλιάεά ἰο φἄμέ γομ 
ομέ ἐπα γομ ν»νιᾶὰγ αὔεεὶ ἐδενι. Βμέ τέ ἐς 
ξοοά γον γομ ἰο δε αὔέεοίεά αἱ αἷΐ ἐένιες 
αμπὰ ποὶ ομῖγ τολέη 1 απι ῥγέξεμέ το ἐλ 
γομ.--ζηλοῦτε. ΑΒ ἴδετε ἅτε πῸ οἵπεσ 
ἰπβίδηοεβ οὗ ἵνα Ὀείηρ [οἰ]ονεὰ Ὀγ δὴ 
ἰπάϊεδενε ργεβεπὲ ἰπ Ῥαυϊίπε ἰδηριάᾶρε, 
τ [8 ργοθδῦϊε τπδὶ (Π|8 πᾶ φυσιοῦσθε ἴῃ 
1 Οος. ἱν. 6 ἅγὲ γϑᾶϊν ἔοσπὶβ οὗ δες βυῦ- 
)υηςξῖνε, [που ρὴ ζηλῶτε ἰδ τπε οοπιίτγαριεᾶ 
ἔοστῃ ἴῃ βεπεσδὶ 86. 
ες. 19. τεκνία μον. Τηὶβ ἰβ δὴ 

δοουβαῖϊνε ἰπ 8) ἱείοα ἴο ὑμᾶς, ποῖ 
ἃ νοςδῖϊνε ἐπα μαι ἃ ἌΚῃ ἌΡΡΕΔ]. 
[τ [5 οἶδασ ἔτοτῃ ἴπε δάάϊείοη οἵ {πε σοη- 
πεοίίηρ ραγίϊοῖς δέ δῆτες ἤθελον {παῖ τπαὶ 
νοτὰ Ῥερῖπβ ἃ πον βεπίεηςε. τεκνία ἴ8 
υβυ}8 1} ἃ ἰεγπὶ οὗ τηδίεγπαὶ ἐπάεαγηεηϊς; 
δηᾶ τπουρ δάἀάτεββεά Ὁν [Ομ ἴῃ 8 Βτβὲ 
Ἐρίβεῖς ἴο μἰβ οἰ] σε ἰῃ ΟἸγίβε, 8 οὶ 
υδεὰ εἴβενμεγε Ὁ Ραυϊ, ψγῆο ρῥγείεγβ ἴὸ 
δάάτγεββ ἵμεπὶ 85 Ἵῃ ἄγε (τέκνα), ταῖμεσ 
ἴδδη 88 Ῥαρεβ. Βυῖ ἱπ {π18 ραββᾶρε πε 
'5 δἀορείηρ ἴῃς ἤρυτε οὗ ἃ ςὨ ]ά-δεαγίῃ 
τοοῖδβεσ; με ἰβ ἰῃ ἱγανδὶϊ ἔος πε βρίγίτα 
δίγῖ οὗ ΟΠ σγίβε υυἱίη τΠ πὶ (48 ἢς ΒΑ γ8), 
ἃηὰ βιγαϊπίηρ 811 Ηΐ8β ροννεῖβ ἴο γεπεὺ 
οπος τῆοτῖς ἴῃς βρίτίτιαὶ 1" νος ἢ Ππδὰ 
ἀϊεά ἱπ τμεπὶ ὑπ} ἢς οουἹά δυςςεεά ἴῃ 
Βῃδρίηρ τπεῖγ ἴππεῦ πλᾶπ Δ γΈβἢ ἱπίο τῃς 
ἱπιαρε οἵ ΟἸγίβί. 

Μεγ. 2ο. ἤθελον. ΤΗΐΒ ἱπιρετίεςξ ἐχ- 
ῬΓεβ868 ἃ πηιοάϊῃεά τνῖϑῃ, φυδ!πεά ὈΥ ἱπι- 
Ρ] ὦ ςοπάϊείοπδ, κε ηὐχόμην ἰπ ἔοπι. 
ἴχ. 3 δηὰ ἐβονλόμην ἰπ ᾿ἀςῖβ χχν. 22. 
Ης νου]ὰ ἔλὶπ ὃς νυ τπδπὶ πον (ἄρτι) 
ἰῃβίςδά οἵὗὨἉ νναἰείη ρ ἴοσ βοπὶς ξυΐυγε ὀρροτ- 
τυπίτγ, ἡνογε ἰξ ποῖ ἴπᾶὶ με ψ88 υπανοίά- 
ΔΌΪν ἀειδίπεά ὃν οἵἰμεῖ οἱδίπιβ.---ἀλλάξαι. 
ὙΒΙ8 ἴδ ἱπιεγργεῖεά Όγ βοπης 88 4 ἴπγεβδὶ 
Οὗ ἱπογθαββά βενεγίίυ, ΌῪ οἰμεῖβ ἃ8 ἃ 
οτανίηρ ἴος τπε δὲ οΟὗἨ ρεπῆε ψνογάβ; 
δυϊ πεῖῖμετς ἱπεεγρεοιατίου ἅρτεεβ τ 
πε τερχυΐϊας ἀσεεὲκ ὑβᾶρε οὗ ἴπε Ψοσά. 

Τῆς παῖυγαὶ! πηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς Οτεεΐκ εχ- 
Ῥιαβϑίοη 18 ἴὸ δχοῆδηρε ἴδε νοῖος ἔογ 
Βοὴς οἴδμεῖ πηεδῃβ οὗ ρεγβυδείοη, ἰη τ ΐ5 
ολ8ε ἔογ ἴῃς ρεῆ, δηὰ {Π|8 βεῆβε ἰ8 οἰ εαγν 
ἰηάιςαιεὰ Ὀγ τς ςοπίεχι. Ραδὺ] ἰοπρβ ἴο 
οοσῆς 8ηἀ βρϑᾶκ ἴο {Ποῖ ἱἰπβίεδά οὗ ντιτηρ, 
δηὰ 5 ςοηδάεηϊι οἵ μἰδ ροννεῖ ἴο οἰεασ αννᾶὺ 
ἀουδεβ δπά εἴτοῦβ ὈῪ ρεσβοηδὶ ἱπίεγοουσθε. 
--ἀποροῦμαι. ΤΠῖδ πιά ἀ]ς νοῖςε ἀεποίεδ 
τῆς ἱπννασὰ ἀϊδβίσεββ οἵ ἃ πηϊπὰ τοββεὰ ἴὸ δηὰ 
το ὈῪ Ἴοοηβίοιηρ ἀουδιβ ἀπά ἔξασϑβ. 

γν. 21-3.ο. ΡΑΤΕΙΑΒΟΗ͂ΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ 15 
ἘΜΡΙΟΥΕΡ ΤῸ 1 ΒΤΚΑΤΕ ΤῊΣ ΡΕΚΒΕ- 
ΟΤΙΟΝ ΟΡ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΒ, ΨῊΟ ΔΒΕ ΤΗΒ 
ΡΕΟΜΙΒΕΏ ΒΕΕΡ ΟΕ ΑΒΕΑΗΑΜ, ΒΥ [ενν8 
ΜΗῊΟ ΑΒΕ ΗΙΒ8 ΒΕΕ. ΑΡΤΕΚ ΤῊΣ ΕΙΈΒΗ. 
Ηλολξ ΑΝῸ ΗΞΕ 80Ν, ΘΑΒΑΗ ΑΝῸ ΕΞ 
ΒΟΝ, ΕΟΚΝΙΒῊ ῬΒΟΡΗΕΤΙΟ ΤΎΡΕῈΒ ΟΕ 
ΤῊΕ μυτῦαλι, ΚΕΨΑΤΙΟΝΒ ΒΕΥΨΨΕΕΝ ΤῊΕ 
το. ΑΒ ΗΙΒ ἘΠΌΕΕ 80Ν, ΤΗΕ ΒΓΑΝῈ- 
ΒΟῈΝ [ΙΒΗΜΑΕῚ, ΑΒ ΟΑΒΥ ΟἹ ΡΒΟΚ 
ΜΟΟΚΙΝΟ ΤΗῊΗΕ ΡΕΕΕΒΟΕΝ ΘΗ, 80 ΤῊΗΒ 
ΟΥΡΕΞ ΙΒΕΑΕῚ, ὕΝΌΕΒΕ ΒΟΝΌΛΟΕ ΤΟ ΤῊΕ 
κνν ΨΙΣ ΒΕΙΝῸ ΟΝ ΤΗΕΜΒΕΙΝΕΒ ΤΗΕ 
ΌΟΟΜ ΟΡ ΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ΒΕΙΕΟΤΙΟΝ ΒΥ ΡΕΒ- 
ΒΕΟΌΤΙΝΟ ΤῊΞ ΤΕΑΌΕΞ ΙΒΕΑΕΙ, ΟΕ ΟΟΡ 
ΨΗΟΜ ΟἩΕΙΒΤ ἨΑΤῊ ἘΝΡΟΨῈΡ ΨΙΤΗ 
ΤῊΒ ΡῬΒΕΕΡΟΜ ΟΕ ΤῊΞ ΒρΡΙΕ1Τ.--ΤῊς 
ἴοτοςε οἵ τπΐ5 1ΠΠυδιταϊῖίοη ἀερεπάβ οη {πε 
ἀϊβιϊποιίοθ ἄγαννῃ ἰπ 111, 16-22 δεΐῖνεεη 
πε οὗ ργοπηῖβε δηὰ τῆς βεεὰ οὗ 
ΑΡγδπδῃ αἷεσ ἴῃς βεβῆ. Τῆς δερυπιεηῖ 
οἵ Εοπῃ. ἰχ. 6... ἰ8β ᾿ἰκεννῖβε Ῥαβεὰ οα 
τὰς βυςςεββῖνε ὄχοϊυβίοη οὗ τῆς ἰδίίες 
ἔτοπὶ ἱπμεγίιδηος οὗ ἴῃς δ᾽ εββίηρ. [Ϊ μη 
πε Βαρεῖβὲ δαπᾶ }εβδ85 Ηἰπηβεῖ ἐχργεβεῖν 
ννατπεά (ἢε [ἐν ποῖ ἴο γεὶϊν οὐ {πεῖν 
οἰαὶπιὶ ἰο Ὀε βοῃβ οὗ Αὐγαπϑηη. 

Ιβδδς ἐπε Ομ ἃ οὗ ρτοπιῖβε, ουἱυ βοὴ οἵ 
ἃ ἴτεα τοῖος δῆε γεᾶγβ οἱ δδσγεπηεββ, 
δηὰ πεῖς ἴο δὴ ἱπάϊβρυίδοϊς δἰγιμγίρδι, 
ΔΡΕΥ ργεβρυτεά ἴδε Οἤυσοι οὗὁἨ ΟὨσίβι, 
Ῥοσῃ ἰπ {πὸ ἔυϊηδββ οὗ {ἰπηε, πδάε ἴτες 
Ὁγ τῆς φῆ οὗ {πε ϑ5ρίγιι, δηὰ Ἂβι δ] βῃ θά 
ἔοι Ἔνὲσ ἰῇ ἴδε μοιιβα οὗ τδεῖγ πδανεπὶ]ν 
Ἑδῖδεσ ὈῪ δῃ εἴθγηδὶ οονεπᾶηὶ οἴδάορτίοπ. 
Ιβῃπηδεὶ ἀραΐϊη, ψνῃο πὰ ἔοσ βοπῆβ γϑᾶσβ 
δΙ1εὰ τε Ῥοβίείοπ οὗ ἃ βοῃ υυἱέμουΐ ἴῃς 
ὈἰπιΒερμε ψΒῖομ οουἹά επες πἰπὶ ἴο 
ἱπμεῦῖς πὲ ὈΙεββίηρ, Ῥυϊ ννᾶβ Ἔνεπίυδ!Υ 
ἀγίνεη οαΐ ἔοτ Πΐδ τηοο κου οὔτῃς ργοπηβεά 
ΟὨ ἃ, δυρριϊεά δη εἊχαοὶ ργοϊοιγρε οὗ 
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22. Γέγραπται γὰρ, ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παι- 

δίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας - ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 
κατὰ σάρκα γεγέννηται, 23. ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι᾽ ἐπαγ- 
γελίας.} 24. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα - αὗται γάρ εἰσιν δύο 3 
διαθῆκαι - μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν 

Αγαρ 25. (τὸ γὰρ 3 Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ), συστοιχεῖ δὲ τῇ 

1 δι᾽ ἐπαγγελιας ΑΘ 17, 723; ϑια της επ. ΒΌΕΕΘΟΚΡΡ. 

ὃνο (νἱτπουξ αι) ΟΑΒΟΘΕΕΒΟΚΕΡΡ. 
δτογαρ ΜΟΕΘ; το δε 17; το ΑγαρΒ; 

Ιβγδεὶ δίϊεσ {πε ἤςβϑῃ, 'οπρ τεςορηίβεὰ 8 
τῆς ρεορὶε οὗ αοά, θυὲ Ὀουπά υπάετ ἴῃς 
[μᾶνν, ἀῃιὰ ἜἼνεπίθδιν ἀεβεϊπεά το θὲ 5μυϊ 
οὔ ἔγοπη {πε Βουβεπο]ὰ οὗ αοά οτ ἐμεῖς 
δυϊείη ρεγβεουτη  ΟἾτιβὶ αηὰ Ηἰβ ΟΒυγο. 
--τ. νόμον οὐκ ἀκούετε. ΤῊΪΒ ἰ8 8 τε- 
τηοηβίσαπος δἀγεββεά ἴὸ τἤεῃ ΨὴῸ ἅγα 
Ὀεπὲ οἡ ὑρδοϊἀϊηρ τῆς δυϊμογιν οἵ {πε 
{κδνν, Ὀυϊ αὔὰ ἱπάβεγοπὶ ἴο ἴΠ6 Ι6880Π8 
ψΠϊς ἢ ἴτ τεᾶς με8. ἀκούειν Π45 [Π|5 ἔοτος 
οὗ ἰἰσίομέπρ, ποῖ οὐἷν ψνπεη υδεὰ δὉ- 
βοϊυτεῖγ, υῖ πεη οουρ]εὰ 48 ἰξ ἰ8 Ὦετα 
ΜΝ δεουβαῖϊνε (οἷ. ἴυκα χ. 39, ΕΡΏ. 
ῖ.. 13). 

γεσ. 22. ραπται ὅτι. ΤῊς 5ϊαῖε- 
τλδης ννὨὶο ἢ ἔο]ονν8 ἰ8 ποῖ ἃ αυοίϊδιίοη, 
Ῥυϊ ἃ ΒυπητηδτΥ οὗ γεοογάεά ἔδοϊβ. 

Ηδρᾶσ δῃὰ ϑδγδὴ δα εποιεὰ ἐὰς παπά- 
τηαϊά δηὰ ἐλε πεενοπιὰπ Ὀεσᾶυβε (ΠΕΥ 
ἅτε δοςερίεά ἔγρεβ οὗ εϑο}} οἶδββ ἰῃ 
ϑεγρίυσε. [ἢ τῆς ΟΧΧ παιδίσκη ἀεποῖεβ 
απ} γουηρ Μογηδῃ (4.6., μι) 88 ἴἴ ἀοεβ 
ἐπ Απὸῖς ατεςκ, Ὀυῖ ἰπ τῆ Ν.Τ.. παιδίσκη, 
ἃ λακάν»εαϊά, ςοττεβροηάβ ἴο παῖς, ἃ πιαῖε 
βεγνδηῖ. 
ες. 23. ΤΕς ἵννο ψῆο νεζε οουρϊεὰ 

τορεῖπογ ἴῃ τῆς 1άϑὲ νεῦβε 88 ΒΟΠ8 οὗ οὔς 
ἔλιπεν ἂὲ πεῖε ςοπίγαβιεςα ἰῃ γεβρεοὶ οὗ 
ἐπεὶ, ἀϊβεζεπὶ ταοίδεσζβ. ---- γεγέννηται. 
ΤΒε ρετγίεσι ἰ8 υβεά ἴῃ ογάεσ ἴὸ ργεβεηῖ 
τῃς ΙΓ 48 ἃ ϑοείριυσγε τοοογά πον ἰπ 
εχἰβίεηςς (οὐ, ΗΕ. χὶ, 17, 28... .): οἴδες- 
ννῖδε ἴῃς δογίβι ἐγεννήθη ννου]ά πᾶνε θεθη 
Δρρτγορτίδίε. --- δι’ ἐπαγγελίας. ὙΤΠοτε 
ἰθ δη Δδἰϊεγπαῖίνε τεδάϊηρ διὰ τῆς ἐπ. 
βιρροτίεά Ὁ δαυλὶ Μ5. δυϊμογίγ: δυῖ 
ἰξ 18 ἀϊδίου! τἰο διτδοῦ δὴν πιεδπίηρ ἴὸ 
δε ἀγίῖοὶς, νβεγεδβ δι᾽ ἔπαγγ. ἴΟΓΠῚΒ 8ΔΠ 
ρρτορτίαια ἈΠΕ ςβῖ8 τὸ κατὰ σάρκα. 
{|κε διὰ νόμον ἰπ ἰΐ. 19, 21 ἱξ ἀεβοτίθεβ 
ἴῃς διϊεπάδπι οἰγουπηβίδηςεβ ὑπάετ νος ἢ 
με Ὀἰτἢ τἰοοῖς ρίαςε, διά ποι Πανίηρ πὴ 
ἸΠΜΣ ταοΠΙαΙ ἔσεςςε, 

ΕἼ. 24. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. 
Νο ἄουδε 8 τἤγονη ου ΚῊΝ Ἐποιθτίκαὶ 
τευ οὔ ἴδε ρδιγίαγομδὶ ῃἰβίογυ ὃν οἰδββϑίηρ 
ἴῃς βίογυ οὐ ᾿βῃπιδεὶ υνἱτῇ Αἰεροτγίςβ: 
τπουρ πη δάάϊτίοπμαὶ ναῖυς ἰβ ἐπασεΌν 

το δεάγαρ ΑΌὉΕ; το γαρ Αγαρ ΚΕΡ. 

εἰδίπιςα το ἦτ 85 επηδοάγίηρ Ἐρίσιαι 
τυ, δη ἱγίπρ ἴῃς Ρεγπιαπεπῖ γεϊδιίοπ 
δεῖνα ἡ έλνόνα βεεάε.---αοὗται γάρ εἰσιν. 
Τῆς ἵννο ψοσηδη ἀγα ἰἀεπει πε ἢ ἴπ 6 
ἴνο ςονεπαπίβ, τῆς ϑιπαῖτίς δπὰ ἴδε 
ΟἸγίβείαη, ννμῖς ἢ πεν ἰὙρίν : δπά {δε 
οδασγδςίεγιβιὶς δαῖυσεβ οὗ ἴπῈὸὶ ἴννο ὅγε 
ἀεοϊαγεὰ ἰο θὲ βίανεσυ δπὰ βεεάοπ.--- 
γεννῶσα. ΤῊΪΐδ ἴογπὶ ἰ8 Δρρὶἰεά το ἴδε 
οοπορθρίίοη οὗ ἴῃς πιοῖμεσ ἴθ Πὰκα ἱ. 13, 
57 αἷβο, [πουρῇ τότε οἴη δρρεὰ ἴο {8 Ἃ 
λῖμεσγ. 

γες. 25. τὸ γὰρ. Τῆε νδτίειν οἵ τεδά- 
ἰῃξ8 ἰη τῆς Μ55., το Αγαρ, το γαρ Αγαρ, 
το δε Αγαρ, το γαρ, ἱπάϊςαϊεβ Βοτης Ὀτίπιὶ- 
εἶνε οὔσοσ οὗ ἱγαπβογίρίίοθ. [1 18 Πδγάϊυ 
Ῥοββίδϊ]ε ἴο δχίγαςξ ἀν γεαβϑοηδῦΐε βεηβε 
ἔτοτλ ἴῃς ἴῆγεε ἤτγβε : ἕο τὸ Ἄγαρ ςᾶπποὶ 
ταεᾶη Ηδρασ πειβεῖξ: ἰἰ ἀεηοίεβ ἴῃς πᾶπὶς 
Ηδρασ, δηὰ ϑιδπ|ε γ᾽ 5 διϊεπηρί ἴο οοππεοῖ 
τ 15 πᾶπλα  ΠἩ 5᾽πδἱ ργονεά ἔ||6. Ηονν 
πε σδη {πε βιδίεπηθπὶ θὲ υπάετειοοά 
1πᾶῖ τῆς πᾶς Ηδρατγ ἰβ δἰπαὶ, ογ {παῖ ἰϊ 
Δίβνεῖβ ἴο εγυϑαίειη ἢ Ηονν ἀραίπ οἂπ 
ἴδε βυρετῆμουβ ἀεβοτίριίοη οἵ ϑ:πδὶ 88 ἃ 
πιουπίδίη ἴῃ Αταδία ὃς ἐχρδίπεά ἡ Μοζε- 
ονεσ, πε τεδάϊπρ τὸ Ἅγαρ νἱϊδουΐς ΔηΥ 
ςοππηεοκίηρ ράγίοῖε 18 ἱπιοςγαδ]ς ἴῃ τος κ 
Ιαῆρυᾶρε, ἀπὰ δέ οἦὁ γάρ ννᾶ8 ρῥτοῦὈὶν 
δάάεά το οογγεοὶ τῇς βοϊεςίβῃ. Ηδπος 
Ι οοποϊυάς τπδὲ Ἄγαρ νγᾶ8 Ῥγοῦα ἷῪ ἅπ 
Εἴσοσ ἴῃ τγαπβοσίρείοη ἔογ τῆς ογὶ ψίπαὶ γάρ, 
βυββοβιοά ὈΥ ἐϊβ οσουτγταπος ἱπιπχεάίαιεϊ Υ 
Ὀείοτα. 

Τῆς 5βιδιεπιεπε ἴῃ τμε ἰεχὶ οα ἴῃς οοη- 
ἵγᾶσυ, ον ϑὶπαὶ ἐς α νιομπίαϊη ἐπ Αναδία, 
ἰ5 (1}} οὗ πιεαπίηρ ψνεη ἰξ 18 τεπγεσηδετεά 
παῖ Ηδραγ δὰ πο σοππεοιίοη νυ 5᾽πδὶ 
ἰϊβεῖ, θὰς (πὲ δῆς ἰουπά 4 ποπὶς ἴος 
ΒοΙβο ἀπά ἤεῦ οπι! ἄγεπ ἴῃ Ατγαρίδ.--- 
συστοιχεῖ. Τῆς ρῥτενίουβ οἴδυϑε τὸ γὰρ 
... ᾿Αραβίᾳ 18. ἃ ρδγεπίμεβίβ, ἥτις 15 
τῃεγεΐοσς ἔπε βυδγεςὶ οὗ συστοιχεῖ. ΤὨε 
Αροβῖῖε ἢπάβ ἱπ τῆς δοῖυδὶ βιδῖς οὗ 
]εγτυαβαίειημ πᾶ πε οδι]άγεη ἴῃς βδηλς 
οδμαγδοιοσγίβεϊς ἰδδϊυγε οὗ βίανευ 848 ἰπ 
τῆς σονεηδπεὶ οἵ 5ἰπδὶ. 

νεῖ. 26. ἡ ἄνω Ἵερ. Τῇε Ῥδαὶπιβ δπά 
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νῦν Ἱερουσαλὴμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 26. ἡ δὲ ἄνω 
Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστὶν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ ἡμῶν. 27. γέγραπται 

γὰρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόη- 
σον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα’ ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου 

μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 

κατὰ ᾿Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. 

28. ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, 
29. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ 

Ἰ δονλενει γὰρ ΦΑΒΟΡΌΕΘΡ; δ. δε ΣΟ ἘΚΙ,. 

Ῥτορῇεῖβ δίζεβὲ {πε επιμυβίδβεὶς ἀενοιίοη 
οὔ βγδο ϊτε8 ἴο τῆς εἰν οὗ [ετυβαίεπι. δίηοα 
τῆς τερ]6 οὗ αοά ἀπὰ δε ραΐδςε οὗ ἴδε 
ἤουβε οὗ ανίὰ ννεσὲ ᾿νἱτπιπ ᾿ἰἴ8. νν 4115, 
ἰξ ννᾶ5 δῖ οὔσα ἴῃς ΠΟΙ͂ οἷν σουη ψῃιοἢ 
οἸυδῖετεά τῃς τγεϊρίουβ ἔεε! πρβ οὗ [βγδεὶ, 
δηά {πε οἰἵγ οὗ τῆς ρτεδὲ Κίπρ, οἵ ννῇοτῃ 
πε τουδὶ ἤουβε οὗ αν ννεγε γεργεβεη- 
ἰλεϊνεβ (οὐ, ῬΒ. χὶν!1.). Ὑὴε Ὄνεπῖβ οὗ 
τῆς οαρονν ἀπά τεβιογδιίοη δββοςίδιθά 
ἰξ 8[}}} τχογε ἱπείπιδξεῖν ννῖεῃ τῆς παϊοηδὶ 
ογῖυπε8 δηὰ δϑρίγδίίοπβ οἵ [8γαεὶ. Ηεποε 
Ὀοιἢ Ιβαϊδῃ δηὰ Ἐζεκίεὶ ἱπνεβίεά ἴὰ τ ἢ 
ἰά68] ρίοτγ ἱπ πεῖς ργορῃεῖὶς δπες ραϊίοηβ 
οὗ τῆς Μεββίδηϊς κίηράομῃ. Ὑμεὶσ νἰβίοπβ 
οἵ ἰῖ8 διΐατε ἀδβιίην ἰοοκεὰ ἐογιναγὰ τὸ 118 
Ῥεοοπλίηρ ἴδε ςεηῖσε οὗ 4 νοτὶ -νϊὰς 
ΜΟΓΒἢΪΡ : ἴπετὰ τῆς στεαὶ Κίηρ οἵ 811] ἐπε 
οδσῖ οι πηλπίίεδι Ηἰ5 ργεβεποε, δηὰ 
τπι πες νου]ὰ ἤον 411 παιίοῃβ, οβεγίηρ 
τοῖν ποτῆαρε δπά δεαγίηρ ἄμε ἐγίδυϊε οὗ 
Ρἰδ8. δηᾶὰ βδογίῆςεβ. Βυῖ τς Ηεῦτεν 
ἰάθαὶ βοδσἼοεὶν τοβδὲ ἃῦονε ἱπιαρίπδίίοῃβ 
οὗ δῇ δδγῃ]ν οἷν δπά ἃ ἴεπιρὶε οὐ τῇς 
ταουηῖδίη8 οὗ [ϑβγταεὶ. [τ ννᾶβ ἴμε ἑπποιίοη 
οἵ ΟΠ γι βείδη ᾿πϑρίγαϊίοη ἴὸ βρίτ δ] δε τῃϊβ 
ςοποερτίοῃ, ἴο εἰ᾿πλίπδῖς ἰϊ5 Ιος 8] δββοςίδ- 
τίοη ἢ τῆς ἐγρίοδὶ ἐεπιρὶς οἡ εαγίῃ, 
δηὰ ἴο βιιδβεϊτυξε ἃ Πεᾶνεη]ν ἴον ἢ ἐλγί ἢ 
οἷν. Τῆς Αροοδίγρβε θεᾶγβ ννἱπεβ8 ἴὸ 
δε ῥγοςβββ οὗ ἰγδηβίτίοη. Ὑπουρῃ ἰξ 
δάπεγεβ οἰ βεὶν ἴο τῆς νἱϑίοπ οἵ ΕΖεκίεϊ, 
Δηἃ σςοπεημ 68 ἴο ἘΠΊΡΙΟΥ πιδῖετίδὶ ἱπηαρεγν 
ἴον ἐχργεβδίηρ ἴῃς ἀδΖΖζΖιίηρ Ὀγίσῖπεββ 
δηὰ ἱπίεπβε ρυτγίν οὗ τῆς τειρ]ε-οἰτγ, 
γεῖ τῃς Νενν [εγυβαίεπῃ 15 πον βεεπ ςοπῖ- 
ἴὴρ ἄοννη ἔγοπι μεᾶνεη ἴο ἃ πδᾶνν βἀγίἢ ; 
ἴῃ ρίδοε οὗ δαγί]ν Πἰρῆς τς 15 ΠΠυπλϊπαῖεὰ 
ΌΥ τπὸ Ἰίρῆς ννῃϊοἢ επιᾶπδαίεβ ἔτοση πε 
ἴῆσγοπε οἱ αοάἁ ἀπά οὗ τῇς 1,Δ4πὴὉ ; δηά 
τηδίεγίαὶ ἰτηαρεβ ἃγε ἱπιεγργεῖεὰ δ5 βϑυτη- 
ὈοΪ]8 οὗ πιοταὶ θεδυῖΐγ ἀπᾷ δρί γα] ΠΟ] ]- 
658. Τῆς Ερίβε]ε ἰο δε Ηεῦτγεννβ νῖεννβ 
1ῃ6 Πεάνεην [εγυβα]επὶ ἴτοπὶ Ἀποῖμεῦ 
βἰάε. ὙνΒεγεαβ τπηε Αροοάῖυρβε ἀερίςοιβ 
18 δυϊάϊηρβ, βίγεςῖϊβ δηὰ τίνεγβ, ἴπ6 
Ἐρίβεϊις ἀδβοσῖθεβ ἔπε τγοηρ οἵ δηρεῖβ, 
186 ΔΒ5επΊΪΥ οὗ {πε ἤσβι-θόσγῃ, ἴπὰ βριγὶῖ5 
οὗ ἀερατιεὰ βαϊηῖϊβ πὶ δῖε ραϊπεγεὰ 
δεῖς τουπὰ τῇς ἴῆσγοπε οἵ ἀαοά, δηά 
ςοπίγαϑίβ ἴῃς ἀυντῺ}]} πηδ᾽εβίν οἵ {πὸ νη σ᾽ 

αοά νἱῖ ἀπὲ πηαΐεγίαὶ ἰεγγοσβ οἵ ϑ5ἰηδὶ. 
ὙΗῖ8 Ἐρίβεῖε ργεβεπῖβ ἴῆε σοπίγαβὲ θε- 
ὕνεεη ἴπε εασῖπ]γ ἀπά ἴῃς πεᾶνεηὶν 
7εγυβαίεπι, ἀπά Ῥεΐνεεη ἴδε ςονεπϑηΐβ 
οὗ ϑιπαὶ δπὰ οἵ Οδγίδε ἱπ Α ἀϊβεγεης 
βρεοῖ. Ἐοσ ἴπε Αροϑιῖὶς Ἂεπιδοάϊεβ ἴῃ 
δῖβ. ςοποεριίοη ἃ ρυτγεῖγ ατεεῖ ἰάεαὶ οὗ 
8ἃ οἰτγν, ἴπε τπιοῖμεῖ ἀπά ἤόσηὲ οὗ ἔγεεγηεῃ. 
Α εεϊξρονετηεά Ὀοὰγ οὗἩ ἔτεες οἰξίζβῃβ, 
βυδήεοι ἴο πο ἔογείρῃ ςοπίσοϊ, Ὀαϊ τηδίη- 
ταϊπίηρ ͵υβεῖςε ἀπὰ οσάδσγ ἴῃ ρεγίεοϊ ρεδος 
ΌΥ τπεῖὶς οὐνῃ βονεγείσῃ Ψ}}}, ἔαγηίβῃεβ 
δὶπὶ Ψ ἢ δπ ἀρργοργιδῖα ἴγρε οἵ ἴῃς 
Βδάνθη!ν ςοπηπιοηννεδίτη, ννβεγεοῦ ΟΒγῖβ- 
ἴδπβ ἃτὸ Ἔνεῃ πον οἰ Ζεη5, ἄννε! Πρ ἰπ 

ςς τορεῖπες ἰπ ἐπε ὑπιτν οὗἩ ΟὨγιβιδη 
δεριμετμοοά, δηὰ ἱπάερεηάεπει οἵ δ]] 
τεβίσαίπίβ οὗ ἷανν Ῥεσδυβε ἴμεν ᾿ποσηβεῖνεβ 
ἄο τπε νν»}}} οὗ αοά ἔτοπι ἴῃς πεδζί. 

Τῆς Ηεῦτον ἴοσπη Ἱερουσαλήμ ἰ8 
πδίιγα!ν ῥτείετσεά ἴὸ {πε ἀτεεκ ἴῃ 8]] 
τδεβε ρᾶββαᾶρεβ, δαοᾶυῦβε [εγυβαὶεπ) ἰβ 

τϑοπίβεά 48 δηῃ ἰάεαὶ εἰϊγν. Ὑῶμε βίγεββ 
εἴς ἰαϊὰ οὐ τῇς ἐγεεάοτῃη οἵ Ομ γίβε 5 

ἀϊδβοὶρίεβ τε}]ὶβ τῃεὲ Τοηπνειβαϊΐοη οὗ 
ΟὨγίϑε ἢ τῇς [εννβ ἰη ]οἤπ νιϊ!. 32 
Φνν Βυῖ ἰδὲ θοπάδρε ἰβ ἴπεγε τῆογε 
ἀϊβιεϊπο ιν αϑβοοίδιεά νυ δοῖμδὶ βίη. 

Ννες. 27. ὙΠε ρεόρῆεον οὗ ἰβαϊδῇ ἰἷν. 1, 
Βεγε φυοϊεά ἔγοπι ἴῃς ΓΧΧ,, ἀεβογίθεβ (ἢ ς 
τεβιογαϊίοη οὗ Ζίοῃ, ἴῃς επἰαγρεπιεπῖ οὗ 
μεν θογάθγβ δηὰά ἱποζεᾶβε οὗ πεῖ ρεορΐε, 
υπάεγ ἰδε ἤρυτε οἵ ἃ νἱΐε ἸΙοπῷ περ]εοιεὰ 
δηά Ὅδάδγγεη, Ὀυϊ πον τοβίοτεά ἴο τῆς 
ἕλνους οἵ πεῖ πυδραηὰ δπὰ ἔγυϊτέα! ἴῃ 
οἰ] άγεθ. ὙὌΤΠΒ Ρἱοῖυτε ννᾶ8 ρεῦῆδρβ 
βυρρεβίεά το {π6 ρτορῃεῖ ὉΥ τῇς ἢ βίοσυ 
οὗ ϑαγδῆ᾽β ργοϊοηρεά θδγγεῆπεβϑβ Ῥεΐογε 
86 Ὀεολπὶς (ἢ6 γα] τηοῖποσ οὗ [5γδεὶῖ, 
δηὰ ἰ5 ρεου αν ΡΡΙΟΡΗΙΑις ἴοτ ἀεβοσγ πο 
τῆς Ἰοπρ ἀεϊαγεά Ὀυλ ἐδγῖ!]ε στονντῃ οὗ τ 8 
ΟὨτιβείαη Οπυτοῆ, οὐ ψ ῃϊο ἢ 5ῃ6 ννᾶ8 ἴπε 
ἐγρίςδὶ τηοίμετ. 

ες. 29Φ. ἐδίωκεν. ΤῊΪΒ ἱπιρετίεςι ἀε- 
ποῖεβ 8 ἰεηάεῃου δπά ἀϊβροβίτίοπ ταῖμοῦ 
τ8δη δοῖυμδὶ! ρεγβεουϊίοα οὐ πε ραγὶ οὗ 
Ιβῃπιαδοὶ. Τῆς πεαζεβὶ ἀρργοδοῦ ἴο ἰΐ 
τεςογάεὰά 18 ἴῃ ἔδοι 8 πιοοκεγν οἵ [8δδς 
ου ἴδε οσολβίου οὗ πὶβ ψεδηιηρ (αεη. 
χχὶ. 9. Τῆο χΧΧ ρῖνεβ ἃ ἀϊβεγεπι 
νογϑβίοη οὗ ἢῖβ8 οοηάυοςὶ οη παΐ οςοδβίοῃ, 



26---31. Ν. τ. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν - 20. ἀλλὰ 

τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν 

αὐτῆς" οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης 

μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 

31. Διό, ἀδελφοὶ, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας 

Υ. τ. τῇ ' ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς 2 Χριστὸς ἠλευθέρωσε - στήκετε ὃ οὖν καὶ 

1 τῃ εἐλευθεριᾳ ΦΑΒΟΌΡ; τῇ ελ. ουν ΟἾΚΙ,; τῇ ελ. ἢ ὈΈΚΙ,; ῃ ελ. Εα. 

ξημας Χρ. ΜΑΒΌΕΕΟΩΡ 17, εἴς. ; Χρ. ἡμᾶς ΜΟΚΙ,. 
ὃ στήκετε ουν ΦΑΒΟΕῸΡ 17, εἴς. ; οπι. ουν ΠΕΚΙ,. 

ΨΏΙΟΝ 8 δοςεριεά ἴῃ ἔπε πηατρὶη οὗ τ86 
ἙΕενίβοά Μεγβίου, δπᾶ 86επ8 πιοσεὲ ἴῃ 
δΒαιγῆοον Ψ|Π τπ6 Οἰτουπιβίαποεβ, στὲξ., 
παι ΒῈ ννὰβ ρίαγίπρ ἢ τε οὨ]ά, 
δεατὶπρ Πιπίβεῖ ἢ ἴῃ βΒῃογτί 8458 δη εἰάεσ 
Ῥγοῖμεσ ἰῃ ἴῃε απλΐγ, δπὰ τπᾶὶ {πε 
)εαϊουβν οἵ ϑδαγδὴ ννὰβ δγουβεά ᾿δϑϑῖ πα 
Βμου]ὰ οἰαἰπι δῇ εἰάες Ὀγοῖμεσ᾽β 5πᾶγε οὗ 
πε ἱηματίίαπος. Βαξ ἴῃς Αροβιῖὶε δάορίβ 
τῆς τγταάϊτίοπ] νίενν οὗ Π8 σοπάυοι νι ἢ 
ΨΆΒ δοοερίεά ὃν {πε [|ενν8, ἰπ σοηβε- 
ἀυεπος ρεγῆδρβ οἵ τῆς βυρβεφιεηὶ ἐευὰ 
Ῥεΐνεεη ἴμεῈ ἔννο σάςαβ; δηά ἀϊβοονεῖβ ἴῃ 
Ιβῃπηδεὶ τς βᾶπὶς ἰεδίουβ ἴεηρεσ ὑπαὶ 
νν8 Ἐχδιδιεὰ Ὁν [εν 8 ρογρεουϊογδ 
τονναγὰβ πε ἱπίδηε Οδυγοῆ. 

γετ. 30θ.0 Αραίη, πε Ὄχρυϊβδίοη οὗ 
ΙΒῃπηδεὶ ργίνεβ ννατηίηρ πὶ ἴΠο86 ννῦο 
οὔδβεγνε ἴῃς ἰεϊῖεσ οἵ ἴῃς ,ᾶνν Οηἱγ, ἂἀπὰ 
Ἰᾶοκ {δε σὰς βρίγιε οἵ ϑοπβῆίρ, ἵδουρῃ 
ἴπεν τεπάοσ ἔοσπηδὶ οδεάϊεπος ἴο {86 νν}}}} 
οὔτδε Εδιίδοσ, πᾶνε πὸ δι ϊπρ ἱπμεγιίδπος 
ἰπ Ηἰ8 Βουβε. 
ΟΠΑΡΤΕΚΒ ΙΝ. 31-ῦν. 12. ΕἜΈΒΕΡΟΜ 

18 ΟΥΚ ΒΙΚΤΗΒΙΟΗΤ ΙΝ ΟΗΕΒΙΒΤ ΑΝῸ ΑΝ 
ἘΒΒΕΝΤΙΑΙ, ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟὔΥΆ ΟΑΙ,. 
ΑΟΟΘΟΒΡΌΙΝΟΙΥ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙῈ ΡΕΒΟΤΕΒΤΒ 
ΑΘΑΙΝΒΥ ΤῊΕ ΟΚΑΙΜ ΤΗΑΤ Αἴ, ΟΗΒΙ5- 
ΤΙΑΝΒ ΒΗΟΌΙΡ ΒΕ ΟἸΒΟΟΜΟΙΒΕΡ, Α5.ἋΑ 
ῬΕΡΑΒΤΌΚΕ ΕΚΟΜ ΤῊΒ β8ΡΙΊΕΙΤ ΟΕ ΟΗΒΕΙΒΊ, 
Α ὈΑΝΟΕΒΟῦΒ ΙΝΝΟΨΑΤΙΟΝ ΨΉΙΟΘΗ ΤΗΕ 
ΟΗΝΟΗΕΒ ΜΙ, ΘΕΕΤΑΙΝΙῪ ΟΟΝΡΕΜΝ, 
ΑΝΌ Α ΒΟΡΕΚΒΤΙΤΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΨΕΒΗ ΟΝ 
Α ΡΑΒΚ ΨΙΤΗ ΤῊΕΒ ΟΝΟΒΒΕΒΤ ΗΕΑΤΗΕΝ 
ΒΟΡΕΚΒΤΙΤΙΟΝΒ.---  εσ. 31. Τῆς ρῥτεοεά- 
ἴῃ 4]Π}Ἔροῦν π45 {Πυδιγαιϊεά τῃς εδββεπίδὶ 
ἀϊξετεπες Ὀεΐνδεη ἴ6 Πετίϊαρε οὗ [ενν8 
πὰ ΟὨτίβιίαπβ. ὙΝΒεγθαβ [εὺννβ ἱππεῖς 
Ῥοπάδρε ἴο ἴ,ἀνν, ἔγεεάοπὶ ἰβ ἴῃς ΟἸ γι βιίδη 
Ὀίγι πείρας, ἀετινοὰ ἔτοπι τποῖς μεᾶνεηὶν 
ταοΐμει. Τῆς Αροβῖῖε πον ρζοςεεάβ ἴὸ 
επέοσοε ἴδε ἱσαϊ τμδὶ ΟΠ γῖβε Ὀεβιονεά 
τοῖβ τεεάοπι ὑροη ι.8, ἀηὰ ἐπδὲ ἰτ ἰβ δῃ 
δββεηιία] ρχίποὶρὶς οὗ οὖσ οδὶ!. 

ΟΗΆΑΡΤΕΕ Υ.--Ν ες. τ. [π᾿ ἴπε οτἰρίπαὶ 
ἰοχῖ, ὨΙΟΒΟ 1 πανὲ δάοριεᾶ ἰῃ δοςοοζά- 
ἅπος ἢ {πε Ῥεδὶ ΜΒ. δυϊῃοτγίιγ, τῆς 
βτβὶ οἴδυβε οὗ {πὶ8 νοῖβε ἰβ οἰεαγὶν ἀε- 

ἰδομεὰ ἔτοπι τπε βεοοπά στήκετε οὖν, 
δηᾶ αἰϊδομπεά ἰὸ {πε ρῥτγεοεάϊηρ ἀλλὰ 
τῆς ἐλευθέρας ψἱπουϊ Δπν σοππεριίης 
Ρδτιίςϊε. αὐ 118. ῥτἰπιάγῪ οοπηςοζίοη 
ἢ {με ργεοεάϊηρ νεσβὲ ννᾶ8 ΔρρΆσγεπιν 
οὐβουτεά αἱ δὴ δαεῖν ρεγίοά οἵ Ομυσο 
διίβίοσυ, ουνίπρ ργορδθὶν ἴο ἔπε τεαυεηὶ 
υ8ὲ οὗ ἴπε ἱπιροτίδηϊ δβεοϊίοῃ ν. 1 ἢ, 85 ἃ 
ΟὨυγΟ ἢ ἰεββοη ὉΥ ἰΐβεϊ ἀρᾶτὶ ἴγοπὶ ἴῃ 8 
Ρτγεςβάϊπρ δἰϊεσογυ. [ἰ ἰ8 ἀϊθῆςυϊο οἴδοσ- 
ν8ε ἴο ἀσοουηὶ ἴοσ ἴῃς ρτεδὶῖ νδιίεῖν οἵ 
σοηπεοίίπρ ρδγίοϊεβ επιρίογεά ἱἰπ Μ5. 
νεγβίοῃβ δηά αυοϊδιοηβ ἴο ἱγαπβέογτ ἐπα 
τταρτηεπὶ τῇ ἔλενθ. ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθ. 
ἰηΐο ἃ ςοπιρίδῖς βεπίεποθ, Ζ.5., ἔπε δά- 
ἀϊείοῃ οὗ ἦ, οὖν, οΓ γάρ, δηὰ ἴδε οπιϊβδίοη 
οἵ οὖν Δἴτες στήκετε; 21} εν ἀεπιν σοττεο- 
τίοπϑ τηδάς νν ἢ οπε οὔεοι. ὙΒε ἀϊνί βίοι 
οὗ σμαρίεγβ 849 υπίογιυπαῖςοϊν ρεγρεϊυδιθὰ 
1818 οὐσοσ Βυξ [πε τεπιονδὶ οὗ {με []}] 
βῖορ δἔϊεγ ἐλενθέρας αἱ οπςε τεϑίογεβ {πε 
ἔα] ἔογοε οὗ τῃε ογίρί παὶ ραββαρε: γγάδγε- 
ονε, ὀγείδγεν, τοὸϑό αγὸ ποέ οὐλῥϊάγενη οὗ α 
λκαπκάνιαϊά, διέ ΟἸἠγὶσέ τε μα ὅγε τοὐϊέδ ἐπα 
“νεεάονι οὗ ἐδ ἡγεειυονιαμ. Τῆς τὨτεείο!ά 
ἱκεγαιίοη, ὕγες, ἤγεεάονι, [γεεισοπιαπ, πλλτ κα 
νι εἰρεεβθίνε επλρῃδϑβίβ ἴπε ἱπιρογίδπος 
οἵ 118 (τ βίδη δἰγιῃσίρῃι.---ἡμᾶς Χρισ- 
τὸς. Τῆς δεβὲ Μ55. ρίδοε τῇς οὔ)εοὶ 
ἡμᾶς Ὀείοτς 1Πε 5υδ]εςε Χριστός, ἰηνετῖ- 
ἱπρ ἴῇς υδι.4] ογάεσγ οἵ ννογτάβ. Τῆΐβ ἰπ- 
νεζϑίοῃ τἤγοννβ ἃΠ τι ρ ἢ δδὶβ ου ἡμᾶς, 48 
τῆς βιπνιους ςοπίεχιὶ ἀετηδλπάβ; ἴοσς ἴῃς 
ΨΒοἷς ραββᾶρα [ογοι ὈΪΥ σοπίσαβίβ ἴῃς ἴσεε- 
ἄοτῃ ρταπίεα ἴο υβ8 ΟΠ γί βείδπβ νι τδς 
θοπάαρε νῃϊο τὰς [εἰν ἱπῃεγίι.--- μὴ 
πάλιν. .. Οὐοηνεοῖῖβ δά 4]1 δἱῖκε, 
Ψ ΠΕΙΠΟΙ ἴεν οὐ Οσεεκβ, Ὀεεπ υὑπάος 
ϑοπάαρε ἴο βοπης ἶᾶνν, μυπηδη οἵ ἀϊνίπε: 
811 παὰ Ὀδεη βεῖ ἴτες Ὁγ ΟΒγίβι, δυϊ τηὶρδι 
πον, ὈΥ ἴῃς νο]υπίαγυ δάοριίϊοη οἵ ςἰτ- 
οὐπιςοϊβίοπ, ἔογίεϊς 1818 σεεάοπι δπὰ γἰνεῖ 
{πε γοῖα οὗ 1νἂνν δδουΐῖ τπεῖγ οὐνῃ πεοῖκβ. 

νεῖ. 2. ἐγὼ. Τῆς Αροβῖὶε ἢπάβ ἰϊ 
ΠΕΟΘβΒΆσΤΥ ἴο Ἔχργεβ8 ροϊπιθαϊν Πῖ5. οννῃ 
Ῥετβοηϑὶ Ἰυάρτηεπε οἡ {πε εἤεςος οἔὨ οἷτ- 
ουπης δίοη ἴῃ φοπβεαυεηςε οἵἉ [4186 τερογίβ 
ψΒίοἢ Βδά Ὀδεη οἰτουϊαῖεά τπδὲ με πδά 



μὴ πάλιν ζυγῴ δουλείας ἐνέχεσθε. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ν. 

4. ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει - 3. μαρτύρομαι 

δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον 
τὸν νόμον ποιῆσαι. 4. κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν 

νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε ς. ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ 

πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. 6. ἐν γὰρ Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾿ 
ἀγάπης ἐνεργουμένη. ἡ. Ἐτρέχετε καλῶς - τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἷ 

ενεκοψεν ΦΑΒΟΘΕΕΟΚΕΙΡΡ; ἀνεκοψεν τες. 

βίνεη βοπιε βαποιίοη ἴὸ ἴῃς πενν ἀοοίτίπα. 
(ϑ8ες νετ. 11.) 

νει. 3. μαρτύρομαι. ΤῊΪΒ νετῦ, ννὨϊο ἢ 
πῃ Ατεῖς αἀτεεῖΐς ἀεποῖεβ ἔπε οΔ]]Ππρ οὗ ννὶῖ- 
Πεδδε8, 15 Δρρ]εἀ ἱπ Ῥαυ!πε ἰδηρυᾶρε ἴο 
πε Αροϑβεῖε᾽ 8 ουνῃ ἰεβιίπιοηνυ .---περιτέμ- 
γησϑε, περιτεμνομένῳ. Τὴε υβε οἵ ἴπε 
Ρτεβεηῖ ἴεπβε ᾿πιϊπιδῖεβ τπ δὶ [Πς νναγηίηρ 
15 ποῖ αδἰπηεά δἱ ἰβοϊδιεςά δοῖβ, δυϊ δὶ ἴῃς 
ἱπιγοδυςτίοη οὗ ἃ δγβιεπιδῖῖς ργδςοίϊος ἰη- 
νοϊνίηρ 4 νἱγτῖυδὶ ἰγαπβέε οἵ αἱϊερίδηςς 
ἴτοσὴ Ο(Ἶγίδὲ ἴοὸ τπε [νἂνν. 
ες. 4. κατηργήθητε. ΤΙΐ8 νεγῦ 18 

ΔΡΡΙΙεά νυν] οοπηργεμδηβῖνε ἔογοε ἴο ΠΥ 
ἀεδιπιςτίοη οὗἩἨ ρτοντῃ ἂἀπά [1π, ρα γβίοδι 
Οὐ ϑρίγιτυδὶ, δεπεῆςία! ογ ἀεϊείετίουϑ. 
7]οϊπεά ντἢ ἀπό ἰξ ἀεποῖεβ. ἴῃ6 ἴοββ οὗ 
ΒΟπΊΕ εβδεπίία] εἰεπηεηὶ οὗ ἴἰξε Ὀγ {πε 
δβενεζᾶποα οὗ ργενίουβ ἱπιϊπιαῖς τεϊδιίοπδβ, 
4.8.» ΔΛ υ]πηεηῖ Ὁγ ἀδδιῃ οὗ ἃ ννἱζε᾽ 5 ΟΌ]:- 
ξαϊίοηβ ἴο πεγ υβδαπά (Εοπ,. νἱϊ. 2), ἀπά 
επηαποὶραίοη ἔγοπι ἴῃς σοηττοὶ οὔ με {,ανν 
ὉΥ 5ρίγίτυαὶ ἀεαῃ (Εοπι. νἱ!. 6). Ηδετε, 
ἰπ κε πιδηπογ, ἰξ ἀεηοῖεβ ἴπε ρδγαϊ γβὶβ 
οὗ βρίττυδὶ 1 ΌῪ βενεσγᾶπος οὗ υπίοῃ 
ψ ἢ ΟἸγῖβὲ. ΤΠΐΒ ραγαὶ γβὶβ ργοάυσαβ ἃ 
ἀεαδοπίηρ εβεοι οὐ πὰ ννποὶε βρισίτυδὶ 
πδίυτε, δπὰ σαβϑυϊ8 πὶ ἴῃς ςοπίϊηυουβ 
ογανίηρ ἴοσ ἱεραὶ ᾿υδιϊβοδίίοπ τυ οἢ ἰδ 
ἐχργεβϑβεὰ ὃγ δικαιοῦσθε. --- ἐξεπέσατε. 
Α8. τδὲ θβοίτραδοῖνε νεῖῦ ἐκπίπτειν 
φοτγεβροπάβ ἴὸ τῆς δοῖνε νεῖ ἐκβάλ- 
λειν, τ1π|8 δογίβ: σοσγεβροηβ ἴο ἔκβαλε 
πῃ ἰν. 30; 80 (δι ἴῃς Τοπιϑίπαδιίοη οὗ 
κατηργήθητε νἱἱἢ ἐξεπέσατε ςοπίδίηβ ἃ 
ΒΡεςΙ4] δ] υδίοη ἴο τῆς ἀοοπὶ οὗ ᾿βῃτηδεῖ, 
Ψνηο βυδετεᾶ ἴῃς 1088 οὗ ἢίβ. ἱππετίίδηςα 
δὲ {πε βᾶσηςε πῆς [πὶ ἢε ννᾶ5 Ἷᾶβὲ ουἱ 
ἔτοτη 18 [δῖ ποτ'β ποῦθε. Ὀἰβίογαδὶ Ἵἢἱ]- 
ἄγτεη οἵ αοά, ψῆο ρτγεΐεσ θοπάδρε ἴο 
8114] τεεάοπη, πᾶνε Ὁγ πεῖς οννη δεῖ 
[οτέεϊτεά τῆς ὈἰγιΠτῖρμι οὗ βοπβ, πὰ Ὀεεπ 
οαβὲ οὔ ἔτοπῃ ΗἰΒ ἔδνους δηά δ᾽ εββίπρ. 

γεσ. 5. πνεύματι. [Ι͂π {πε ἀΔὔβεπος οὗ 
8η δτιϊοἷὶς τηϊ8 ἀδιϊνε πλυδὲ ἢᾶνε δὴ δά- 
νεγθίδὶ ἔοτοα, ἀπά βῃουϊά ὃε γεπάεγεά ἐμ 
νἠβῥβᾷ Τῆς Ηοΐγ ϑρίγι 15 ὑπ! οστην 
εϑἰφπαιοά τὸ Πνεῦμα. --- ἀπεκδεχόμεθα. 

ὙΠβΒ νεγὉ Ἔχργεββαβ εαρεῦ εἐχρεοίδιοη 
ταῖῃμες ἴλη τς δετυὰς οὗ ραιίεπε ννἂὶι- 
ἱπρ δειγσιδυιςά τὸ ἰξ ἰπ οὺγ νετδίοθβ. Ὅσας 
[αϊτῃ ἱπ ΟἸγίδε ἱπβρῖγεβ ἃ ςοπβ ἄεηι πορε 
οὗ δοοερίδηςε (δικαιοσύνης) Ὀείοτε αοά,. 

Χνες. 6. Οἰγουπιοϊδῖίοαπ ςοηνεγεὰ πὸ 
βρί τι] Ὀ]εββίηρ ἰπ σεϊυγῃ ἔοσ [15 δἰπηά- 
ἰῃρ ρίεάγε οἵ ονεάϊεπος ἴο ἴπε [ὑἂνν΄ 
Ϊπ τ Οοτ. νἱΐ. 17-22 ἰξ ἰβ ρἰαοεὰ ἴῃ τ86 
δΑτις ΤΔΙΘΡΌΓΥ 88 τηϑιτίαρε ἀπά βίδνεγυ, 
ουξιναγά οοπάϊιϊοηβ οὐὗὁἨἁ ε΄ ΨΨϊοἢ ἄγε 
πεϊϊπες ροοά ποσ ενὶ! ἴῃ τδεσηβεῖνεβ, θὰϊ 
ἃτε ἴτε δρροϊπιεὰ ρογιίοπη οἵ βοῦς, ψνῆο 
δῃου]ά τῃετεΐοσε ἰου δι δοςερὶ ἴῃς Ὀυγάεξη 
οἵ ἴδε δ]εββίηρ. Ῥδὺὶ ποῖ οἠἱν ραϊά ἀυε 
τεβρεςὶ ἴο ἴῃς [,νν Πίτηβε! ἢ, θὰϊ ἀνε οἷτ- 
ουπιοϑεά Τιπλοῖηυ, βεη πα ἀεβισεὰ ἴὸ 
τᾶκε δίπι ΨΠΠ τ 8458 Πὶ8 τηϊπίβιεσ ἱπ 
ΟἸσίβε αὐ άϑε [ονν8, ἴπδὶ πε πιῖρῆς ἀνοϊά 
πεεάϊεββ οἴδηςε. Βαϊ πε νναγηεὰ δἰ5 ἀϊ5- 
οἶρ[ε8 δἱ ἴπε βαπὶς τἰπιὲ ἐμαὶ ἰπ γεβοσίίην ἴο 
ἰε ἔος βαϊνδιίου ἴμεν ννεῖς γεϑῖν ἀεηγίπν 
τῆς ἔλιτ, δπά ἐογίεϊιπρ τπεῖγ Ὀἰσι σῖρδὲ 
οἵ ΟΠ βείδη ἐτεδάοπν.. ἦν ἀγάπης. Τῇε 
τοπάετίηρ οὗ οὺγ νεγϑίοῃβ ὅν οἵ ἑμγομρὰ 
ἰοῦ σοπῆϊβεβ ἔδίτπ ἢ ἰονς, 45 που ἢ 
[αὶ ννὰδ τπε σαϑυϊς οἵ ἴονε οσ ννοσκοά 
τῆγουρη 115 ἰπϑισυτηεπίδιγ. Βυῖ ἴδε 
οἴαυβϑε τε! ν ἀεβογῖθεβ ἃ ςοπιδίπαιίίοη οὗ 
ἵμνο ἀϊδιίποι στᾶςαβ : ποτα τὴδὺ δε ἰπίδηβε 
ἴαϊτῃ νους να { 1 Οον. χἱϊὶ. 2); Ὀυιῖ 
ἔα οὐρῆς τὸ ννοσκ ἐπ ἰουε, ἐ.σ., ἴῃ ἃ 
δρίσις οὗ ἰΙονε. ἴωονε ἰβ ἴῃ6 αἰπηόϑρπεγε 
δτηϊὰ υνῃϊσἢ ἐδ 9μουά ρὰϊ ἴοσι ἢ ἰτδ 
ἐπεσρυ. Τῆΐβ ἔοσοε οὗ διά 45 δεεῃ 
αἰτεδάν ποις ἱπ τπε ᾿δβε οἵ διὰ νόμον 
(ἰϊ. 19).---ἐνεργονμένη. Τῶε πιάἀϊε νοῖοε 
ἰ8 πεζὰ επιρίογεά ἴὸ ἀεϑβογῖδε τε ἵππος 
ψΜοσκίηρ οὗ {πε βρίγι οὗ πηδη, ἴδε δςῖϊνε 
5 υϑοὰ ἴοτ τεοοτάϊηρ αοἄ᾽ 5 ννοτῖκ ἔοσ πιᾶπ 
ἴῃ 11. 8. 

Ψψεσ. 7. ἐνέκοψεν. Τῆε ἤρυτε οἷα τᾶςς, 
ἱπιγοδυςεὰ Ὀγ ἐτρέχετε, ἰ5 Πετα οαττιεὰ οη. 
Ηἰιπεγῖο ὑπεν μδά τὰη ἃ βιποοῖῃ οουγβε 
οἵ οὐεάϊεπος ἴο ἐγυτῆ ; πὸ πδά τἤσοννη 
ΟὈβίδοϊεβ ἰῃ ἰδεῖς ΨΥ ὃ 

γεσ. 8. [τ ννδ8 αοὰ ννῆο οδἱεά Αὐγᾶ- 
μη), Μοβεβ, ϑδιυυεὶ δἀπὰ {με ργορπεῖβ οἵ 
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ἀληθείᾳ ' μὴ πείθεσθαι; 8. ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 
9. Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 1ο. ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν 

Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε: ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει 
11. ἐγὼ δὲ, ἀδελφοὶ, εἰ περιτομὴν ἔτι 

κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ 
σταυροῦ ; 12. ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 

13. Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί - μόνον μὴ τὴν 

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε 

᾿ ἀληθείᾳ ΑΒ; τῇ αλ. ΟΟΕΕΟΚΙ,. 

οἷά δηὰ ννᾶβ πον Ἵδ᾽ ἱπρ τῇς Οα᾽διίδπβ 
τὰσουρῃ ἴπς αοβρεὶ οὗ νψνῃϊοῃ Ρδὺ] ννᾶβ 
τηϊηίβίεσ, δυϊ {818 πὲνν ρειβυδβίοῃ νν88 πὸ 
βόπα ξοβρεῖ, δπηὰ ἀϊά ποῖ οοπὶς ἔοσι ἢ ἔγοτι 

πα. 
νεσ. 9. [μεᾶνεη Ὀεοδπηε ἃ ἴγρε οὗ 

τλογὶ δπὰ βρί γι] σοτγιριίοη ἴῃ νἱτῖαα 
οἵ τῆς ἐεγπηεηιδιίοη ἰξ εηρεπάεγβ. Α νεῦυ 
5ΓΛΔΙ ἀτὰρ τηϊσῃε γεδάϊ ἷγ ἔογτα ἃ ςεπῖσγα 
οὗ νἱἀεβρτγεδά Ἴοσγγυρίίοη ; 50 βίτίπρεηι 
Ρτεοδυθοηβ ψεῖς δάοριεά 'ἱπ εν 8 
Βουβεμοϊάβ ἕοσ ἔπε τοπιοναὶ οὗ ὄνεῖυ 
δέσμιος Ῥείοστες ἴπε ἄδγβ οἵ υπἰεανεηδά 
τεδᾶ. Ηεπος [πε οτὶρίη οὗ ἴπε ργονεγὺ 

ηυοῖϊεοὰ πεῖε αδπὰ ἱπ τ Οοσ. ν. 6. [ΐἰ ἰβ 
οἰεᾶσ ἰπδὲ {πε ἰδὶπὶ οὗ πεγεβν πδά ποῖ 
γεῖ βρτεδὰ νἱάεῖν τγοιρῃ {πε Οδ᾽ αιίδπ 
ΟΒυτοΒα8: ἰτ τνᾶ8 τόσα 118 ἱπβίϊουβ πᾶ- 
ἴὰγα τμδη 118 δοῖι2] ἜἼχίεπι τῃδὶ δἱαγηγεά 
τῆς Αροϑιϊε. 

ψετς. το. Τῆς επιρῃδεῖς ἐγώ ν τ νὨΙ ἢ 
1185 νεῖβε ὀρεῃβ τεπηπάβ {πε οοηνετγίβ οὗ 
τῆς Αροβιὶε᾽ 5 ρείβοῃδὶ οἰ δίπιβ ἴῃ ἴμε 1νογά 
οη τοῖς δ]ερίαποε. Ηε τεοκοῦβ ψ ἢ 
τοηβάεπος οη {πεῖς βυρροτῖ ἱπ ρσοπουπο- 
ἵπρ ἴδε Ἰυάρτηεπι οὗ πεῖς σμυσο ἢ Οἢ ΔΠΥ 
ΠΟ τῆδῪ ἀϊβγερασά τΠ|8 ψαγηίησ. Ενεγυ 
οὔεπάες 5841] Ὀεᾶσ ἢΐβ8 οὐνῃ γεβροῃβι Ὁ Π1γ, 
ψνῆοενεῖ ἢς πᾶν Ὁς. 

Ψνετ. 11. [τ ββεῖηβ βίγδηρε 'ἱπ νίενν οὗ 
Ῥαυ] 5 ἰδῖεσ σάγεεσ τ[μδὶ ἢς βῃουϊὰ μανε 
πεαράςά το τερυάίαϊς, πονγενεῖ Ὀγεν δηὰ 
ΒΟΟΣΤΏΔΙΠΥ, τπ6 μαῦρα οὗ 81}}} ργεδοδίηρ 
αἸγξυχηςϊ βίου 48 ἢε πδὰ Ῥεΐογε δὶ8 ἼἿοη- 
νετβίοη. Αἴτεσ ἢΪ8 ορεὴ Ὀγεαςῇ υντἢ τΠ 6 
ξγῃάσορυς, ἱπάεεἃ, δὲ Οογίπιῃ δηά οἱ 
ἙἘρμαβυβ ἰξ ννουἹὰ πᾶνε Ὀεαπ Πδγάϊν ροβ- 
8:01ς τὸ δάνδηςε βυςἢ ἃ ρίεβ. Βιυῖ ἢς πδά 
τεσεηῖγυ, Ὀεΐογε υυτὶ εἶπ 115 Ερίβεϊε, ἴα κεη 
ἵΜΟ βῖερϑ ὀρβῇ ἴο [Π|5 τηϊϑοοπϑβίγιοσιίίοη οα 
ψΒΙΟἢ ἀριϊαῖοτβ σου]ά ἐλβίεη. Ης μαά 
ἀεροκίιεἀ νἱ τμῃςῈ Οδ᾽διίδηβ ἔογ ἐμεῖς 
Ευϊάαποε {πε γεβοϊυτίου δάοριεὰ ὈγΥ τῆς 
ΟΒυτοῦ δ [εγυβαί θην ν᾽ ἢ τεσοπιτηεπάςεά 
ϑογαρυϊουβ τεραγά ἴοσ {πὸ [,ἂνν ἰπ ςεγίδίη 
πιδίίεσβ, δηὰ ἢ6 μὰ Ὠἰτηβ61 ςἰτουπηςϊβεά 
ἃ Οαἰδείδη οοηνεσὶ νμοβε ἔδῖμπεν ῃδὰ θῬεεη 

ἃ αἀτεεῖς. δὰ! σοπίεπῖβ Πίπηβ6] υνἱτἢ 
Ροϊπείηρ ἔογ ἄπβνυγεσ ἴο ἔπε ρεγβεου θη 
ΜὨοῃ ΠΕ ΨΜΜΆ5 581}}} ἐπάυτίηρ δὲ τ8ε μβδπάβ 
οὗ εν, ρεοῦδοὶν ἴποβε ννπιοἢ Ὀςεῖεὶ πὶ 
ἴῃ Μαςεάοπηιδ. α. Τῇε ἱπιεγγορδῖνε 
ἄρα ἰΒ ἴδ᾽ τιοσγε δρργορσίδίε ἴο πε ςοπίεχι 
ἴδῃ ἴπε ἱπίεγεπιιδὶ ἄρα. Τῆς Αροβίϊς, 
Ὀεΐηρ δοουβεά οὗ ουτεγίηρ ἴανους νἱὮ 
ἴῆε ]εἰνβ, ροϊπὲβ ἱπάϊρπδπην ἴο ἴπς ρετ- 
βεουξίοῃϑ δε 'ινᾶ8 βυβετγίηρ ἔγοσῃ ἴπεπὶ δηά 
εχοϊαὶπιβ, “" διῇ τε βιυπ ] πρ-δίοοκ οὗ 
186 Οτοββ θεεπ ἄοῃς ἀννᾶν ὃ ̓"" 

Ψνεῖ. 12. ὄφελον. ΤἼὶβ δάνεσῃ ὁοουγβ 
4180 ἰπ σ Οοσ. ἱν. 8, 2 Οος. χὶ. τ, Κδν. 
1]. 15. [πη 411 τἔγεςε ρίδςεβ ἰξ ὄχργεββεβ 
ἀϊββαιβέδοικίοη στῇ 16 δοῖυαὶ ροβίτίοη, 
“Ὑγουϊά τιμαὶ ἰξ τνετε οἰμεγινῖβε". Βυῖ 
ἴε δοηυΐῖτεβ [18 ἔοτος ἔγοπι 118 ςοπη δἰ πδιίοη 
ΜΠ ραβὲ ἔεπβαβ, κα ἴπε δογῖϑε ὥφελον 
πη Ατεῖς αἀτεεκ ννθεη οουρ!εά πονγενος 
ΜΙ ἃ ἔπΐυτε δ8 ἰδ ἰ8 Πογε, ἰξ ἀοθβϑ ποῖ 
Εχργεββ ἃ ΨβὮ, Ὀυῖ {κα {πε ἔπαγε οὗ 
ὀφείλειν ἀεοίατεβ ννπαῖ ουρῃὶ το ΡῈ ἴπε 
Ἰορίοδὶ ουΐϊοοπις οὗ ἴπε ργεβεηῖ.0 Τα 
οἴδυβε ργεάϊςιβ ἰπ Ὀϊτίεῦ ἴσου ἴο ννῆῃδῖ 
βὅπαὶ ςοηϑυτητηδίίοη (πἰ8 βυροτγβεϊκίουβ 
ΜΟγΒΗρ οὗ οἰγουτηςϊ βίου τηυβι Ἰεδά. Μεη 
Ψ)0 ἐχϑὶὶ δη ογάϊπαηος οὗ ἴπε ἤεβἢ αῦονε 
ἔπε βρίγιε οὐ Οῃγίϑε ψν1}} θὲ Ὀουπά ἴῃ τς 
εηᾶ ἴο ρτοςεδά ἴο τηυτ]δτίοη οἵ ἴδε ἤεβῃ 
1|κῈ πεδίμεπ νοϊδτίεβ. ---- ἀποκόψονται. 
Τῆΐβ ννοτά ννᾶ8 παρ} υϑεά το ἀε- 
βογίδε τε ργδοῖίος οὗ τηυτδιίο νυ ΒΙ ἢ 
ννὰ8 80 ρῥτεναϊεπέ ἰπ ἔπε Ῥηγυρίαη ννος- 
βῃϊΐρ οὗ Ογθεῖε. τῇς Οδίδιίδῃβ ννεζε 
ΠΕρΕΒΒΑΤΙΪΥ ἐατλ ας τυ ἰξ, ἀπά ἰξ σαπ 
Βαγάϊν Ῥεδσ δπν οἵδες β8επ86.- -ἀναστα- 
τοῦντεςς ΤΠηΐθΒ νογά ἔογοι ΙῪ Ἔχργαββεβ 
186 γτενοϊυϊοπαγν οπαγαςῖοσ οὗ {πὸ ἀρίτᾶ- 
τίου ἢ ϊοἢ νγᾶ8. ἀρϑεϊεὶπρ ἴῃς ρεᾶςε δπά 
οσάεγ οὗ τῇς ααδἰδιίδαη Ομυγομθβ. [ζ ἰ5 
υδεὰ ἰπ Αςἰβ χνϊ. 6, χχὶ. 38 ἴὸ ἀεπουποα 
βεάϊιίουβ δηὰ σἰοῖοιιβ ςοηάυςι. 

γν. 13-15. ἘΠΕΕΌΟΜ ΙΒ ΑΝ ΕΒΒΕΝΤΙΑΙ, 
ἘΨΕΈΜΕΝΤ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ {ὺΡΠΡΕ, ΤῸ ΒΕ 
ὕδϑΕῦ ΝΟῚ ΒΟᾺΚ ΒΕΙΕ-ΙΝΟΌΤΘΕΝΟΕ, Βῦ0Τ 
ἘῸΝ ΜΙΩΡΙΝΟ ΒΕΆΝΙΟΕ ΤῸ ΤῊΗΕ [ἊΨ ΟΕ 
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ἀλλήλοις. 14. Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται,͵ ἐν τῷ, 

᾿λγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.2 :ς. εἰ δὲ ἀλλή- 
λους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

16. Λέγω δὲ, Πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ 
τελέσητε. 17. ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 

πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός " ταῦτα γὰρ ὃ ἀλλήχοις ἀντίκειται," ἵνα μὴ 

1 πεπλήρωται ΑΒΟ 17, εἴς. ; πληρονται ΠΕΕΟΚΙΕΡ. 
3 σεαντον ΦΑΒΟΒῈΕΚ 17; ἐαντον ΕΟΓΡ. 
ὅσταντα γαρ  ΒΌΝΕΕΟΑ 17; ταντα δε ΟΑΟΌΣΚΙΡ, 
4 αλλ. αντικ. ΑΒΟΘΕΕΟ; αἀντικ. φλλ. ΝΚΙΕΡ. 

ΨΜΟΝῈ.--νετ. 13. ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ. Ουτ 
γδβίοπβ τεπάεσ ἰπἰβ μπίο (,ον ἘᾺΝ.) 
ὕνεεάονι, ἃβ ᾿πουρῇ ἴτ γεγε ἴῃς ἀεβίρῃ οὗ 
με ἀοβρεῖ το Ἰεδά το τεεάοῃ. Βαϊ ἴῃς 
Οτεεκ ἰεχὲ δϑῆγπιβ ταῖπες {πδὶ αοά᾽ Β ο8}} 
Μ 88 Ὀαβεὰ ὕροη ἐτεεάοπ, ἀπά 50 τῆδκεβ 
ἴξ δῇ Θββεπίδὶ οἰεσηθπε ἰῃ βρίσιτιαὶ [1ἴς 
ἀπὰ πὲ ἰπδιίἜπϑῦ]ς τίρῃς οὗ Ἄνεσν ἴσὰς 
ΟὨσίβιίδη.-- μόνον μὴ Α ψΆτπΙηρ 8 
δἀάεά παῖ ἐγεεάοπι, εββεπῖδὶ 848 ἰϊ 8 ἴο 
δρίγιτυδὶ 11ξε, 15 ὀρθὴ τὸ αῦυδε ὈῪ οᾶγπαὶ 
τήεῃ, ἀπά τῆδιὶ ἰξ 18 βυ δ )εςι το τῆς ἀεπιαπὰβ 
οὔτδε Βίρμοσ Γἂνν οὗ πλυΐυδ] Ιονε. “ΟἾΪΥ 
ἄο ποῖ ἰτεαῖ ἴξ 48 ἂπ ορεπίηρ ἴοσ Ἴᾶγηδὶ 
86: ἰπάυϊζεηςε, θὰς ἔοτ Ἰονίπρ βεσνίος ἴὸ 
ἐδοῖ οἴπετ." μόνον ἰΒ υδεὰ ἴῃ {πε Βᾶπης 
Εἰ ρεῖο4] νναν ἴῃ ἰδ, τὸ ἂπά 2 Τῇεββ8. ἰϊ. 7; 
ἃπὰ τῃε εἸ]Π1ρ818 οὔ ἴμε νεῷ αἴεσ μή 18 
ςοπηποη ἰῃ τῇεϊοσίοδὶ ραββαρεβ.---ἀφορ- 
μήν. ΤΙβ ἴεγτλ ννᾷβ δρρί!εά ἴῃ τα ΠΑ γΥ 
δῆρυᾶρε ἴο 4 ἢά48βε οὗ ορεγαϊίομβ, δπὰ 
Βεπεγα νυ ἴο ΔηῪ βίδσγεηρ-Ροίπε ἔογ δςξίοη. 
ἴῃ οπι. νἱϊ. 8, τ1, 2 Οος. χί. 12 ἱξ ἀδποίεβ 
ΔΠ Ορεηΐηρ ἴοσ βίῃ, 88 ἰξ ἀοεβ ἤεζα. -- 
δουλεύετε. ΤῊΪΒ ἰη]υποϊίοη ςοηίδίηβ ἂῃ 
ἰῃδβίγυςενε ραγαάοχ. ΟἸτίβιίδῃβ ἀγε ἔγεεὰ 
ἔσοσῃ ἴῃς ἰγασηπλεῖβ οὗ ουτννατά 1,ἅνν, ποῖ 
παῖ {ΠπεῪ τπᾶν ρίεδβε {πμεγηδβεῖνεβ, δυῖ 
ται {ΠΟῪ τδὺ Ὀδοοσης β8ἰανεβ ἴο ἴπε [ἂν 
οὗ τηυΐϊυλ] ἶονε. Ὑπε ἴσας ἰάδαὶ οἵ {πε 
ΟὨτιβιίδη 15 ποῖ ἐγεεάοσζη, θυξ υηέεζτετεά 
βαγνίςε ἴο ἴπε ἰονε οὗ αοά δπά γηδῃ, νι ἢ 
ΔΠΏΙΠΔῖο5 861, δηά βιδοζάϊπαϊεβ 8]} 
561 8} ἀδβίγεϑ ἴο ρεσγίεοϊ Ιονε. Α βι πη ]ᾶσ 
Ρδγδάοχ 8 ἐουιπά ἴῃ σ Ὅος. νἱϊ. 22, ἀφ ἐλαΐ 
τοας οαἰϊεά, δεῖηρ ὕγέε, ἐς ἐδε δοκπάεγυαπὲ 
οΓ Ολγίξί. 

γεσ. 14. πεπλήρωται. ΜΒ. δυϊποιῖν 
15 ἀεςϊδῖνε ἴῃ ἔλνουγ οἵ τῃϊ8 ρεγέεοι αραϊπϑι 
ἴῃς ῥγεβεπὶ πληροῦται. ἴ Ρεσίεςϊ ἰ8 
ΠΚκεννίβα ἀδοριοὰ ἰπ ἐπε ΡῬᾶγϑ]]εὶ ραββᾶρε 
Εοπι. ΧΙ. 8, ὁ ἀγαπῶν νόμον πεπλήρω- 
κεν. Εοσοτ [πε νετὺ εχίἰβίεηςε οὗ ἷονε ἴῃ {πε 
Βελγῖ διζεβίβ ἴῃς οοσωρεἴοη οἵδ ργενίουβ 
ἰηνναγά δοῖ οὔ τῆς ν"}}].---ἀν ἑνὶ λόγῳ. 
ΤΕ βίπρίε ργεοαρὲ ψῃῖς ἢ ἐΟ]]ονν8 ἐπὶ- 
Ῥοάϊεβ ἴῃ ἰϊβεῖ 7 τπὲ ψμοῖς ἄυν ἴο τηδη. 

-τὸν πλησίον. Τῆε Ἰαηρσυάᾶρε οὗ ἴεν. 
χίχ. 18 ἰβ πεσε ἱπνεβίεά υυἱτἢ ἴῃς σοπρτα- 
Βεηβίνε ἕογος ψπίοῃ ΟἸγίβε διιδοῃεὰ τὸ 
πε νοτγὰ περ δομν ὉΥ Ἦ8 ᾿εδοῃίηρ. 

Ψψεσ. 15. 1ξ με βρὶπὶ οὗ πχυΐαδὶ ἰονα 
ἄοεβ ποῖ ργενεπὶ ΟἨγβιίδη Ὀγείξγεη ἔγομι 
ῬΓεγΐπρ οὔ οπὲ δποίμεσ, ἔπαν ἃγε ἰπ 
ἄδηρεσ οἵ υἱέες ἀεδισυςτίοπ. 

νν. 1τ6-24(. ΜΕΝ ΝΗΟ ΚΕσύΓΑΤΕ ΤΗΕΙΕ 
ΓΠΙΝῈΒ ΒΥ ΤῊΕ ΒΡΙΚΙΤ ΜΙ: ΝΟΤ ΘΑΚΕῪ 
ΟΤ ΡΕΒΙΚΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕΙΕΒΗ. Εοκ αΟΡ 
ἨΛΒ ΒΕῈΤ ΤΗΕΒΕ ΤΥ Ὸ ΒΟΚΟΕΒΊΝ ΜΌΤΌΑΙ, 
ΑΝΤΑΘΟΝΙΒΜ ΜΙΤΗΙΝ ΟΥΚ ἨΕΑΕΤΒ ΕῸᾺΚ 
ἼΤΗΕ ΕΧΡΒΕΒΒ ΡΌΚΡΟΒΕ ΟΕ ΚΕΕΡΙΝΟ Ὁ0Ὲ 
ΘΗΕΟΚ ὕΡΟΝ ΤῊΞ ΜΙ. 90 ΙΕ ΥῈ ΒΕ 
ΟΥΤΌΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΒΡ: ΕἾΤ, ὙΕῈ ΑΒΕ ΝΟΤ 508- 
ἹΕΟΥ ΤΟ ἊΨ : ῬΟᾺ ΤῊΕ ΒΡΙΕΙΤ ΜΑΒΤΕΕΒ 
ὑνιάνθυι, ΌΒΤΒ ΒΕΒΟΒΕ ΤΗΕΥ 580 
ἽΝ ΑΟΤΙΟΝ: ΑΝῸ ΙΤ5 ΕΕΌΙΤΒ ΑΚῈ ΒΗ 
ΑΒ ΝῸ [ἊΜ ΟΑΝ ΟΟΝΡΕΜΝ.- ες. τό. 
Πνεύματι περιπ.: ἡγαϊξ ὃγ ἐλκε εῤὶνιξ, 
ἐ.ε., Ἐερυϊδίε γοῦν ᾿ἵνεβ ὉῪ ἴδε τυῖς οὗ 
τῆε βρὶσι. Ὑοὺυ Ψ}} ποῖ ἴδεπ [Ὁ]Η] 
πε ἀεδβίγε οἵ τῇς ἢξβῃ. 

Ψες. 17. σὰρξ .. . πνεῦμα. ΑἹ] ἐπε 
νδιίουβ τηοῖίνεβ ννπίοἢ ορεγαῖε οἡ ἴῃς 
ταῖὶπὰ ἂπά υ"1}} ἴο ργοπιρὶ ἱπιεπιίοη δπὰ 
δοίίοῃ ἀγὸ σοτηργεῃεηάεᾶ ὑπάδγ οης οὗ 
{πε ὉνΟ οδἰεροτίεβ, βρίτὶε δηὰ ἤεβῃ. ὍΠε 
Ἰῖπε οἵ ἀϊνί5ίοη Ῥεῖννεεη ἴΠετὴ οοσσεβροπάβ 
τὸ ἴπαι ἄγαννῃ ἴπ τ Οος. ᾿ϊ. 14 δεῦννεεη τῆς 
πδῖυγδὶ τηὰπ (ψυχικός) ἀπά τῃε 58ρἰτίτιδ!]. 
Τῆς βρίγις οὐ τπῆᾶπ οννεβ 118 οτὶ ίπαὶ 
εχίβίεηςε ἴο τῆς αυϊοκεπίηρ ἰηβρίγαιίοη 
οὗ τῆς Ηοὶν ϑριγιξ, δαπά ἀερεπάβ ἔοσ 118 
οοπιϊηπεὰ [16 οη {πε οοηβίδηϊς ΒΌΡΡΙΥ οὗ 
88. 11ξ6- σἰνίηρ ροννεῦ: [18 ἱπηρυ 885. ἅτ 
τπεγεΐογε ρυγεὶν βρίγιτυαὶ. [ἢ τῆς ἰδστλ 
βεβῃ ἅτε ἱποϊυδεά 411 οἵδε ἀεβίγεβ οὗ πε 
παῖυτγαὶ ταβδη, ποῖ οἷν πὰ ἀρρεϊίϊεβ δπὰ 
Ῥδββίοῃβ ὑοῦ δε ᾿Πῃοσῖῖβ ἰη σοτητηοη 
ἢ τῆς δηίπλδὶ οτεαϊΐοη, ὃὰῖϊ 411 τῆς 
ἀεβίγαβ ἴπλὶ με σοποεῖνεβ ἔογ (ῃς 88ῖ18- 
λοϊίου οὗ ἢεατὶ οἵ πιὶπά. --- ἐπιθυμεῖ. 
ὙΤμὶβ ἰδ ἃ πευῖγαὶ ἴεγπὶ Ἔαυδ}}ν Δρρ! δῖε 
ἴο ἔπε βοοὰ ἀεβίγεβ οἵ τῆς βρὶσὶς δηὰ πε 
ΕΝ] Ἰυδῖ8 οὗ {πε βεβῇ. ἀντίκειται ἀλλ. 
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18. εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ 

19. φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς,) ἅτινά 

ἐστι πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20. εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, 

ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21. 
φθόνοι, ὃ φόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις “ ἃ προλέγω ὑμῖν, 
καθὼς προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ 

1 ερις ΦΑΒΌΙ; ἐρεις ΟΟ ἘΒΟΚΡΕΡ. 
ϑζηλος ΒΌΕΕΘΡ 17; ζηλοι ΟΡ ΚΙ. 

5 [Ὡβετὶ φονοι ΑΟΘΕΕΟΘΚΕΡ αἴτετσ φθονοι ; οπγ. δ Β 17, εἴς. 

ἵνα. Αἴτες ἴπε ςοεχίβίεηςε οὗ ἵνο Ἷοοπ- 
βιοιηρ ἴογοεβ, βρίγι: δπὰ ἤεβῃ, ἰπ ἴῃς 
Βεαγί οὗ τῆλ ἢδ8 Ῥδεὴ ἀεβηϊεῖν δηετγηεά, 
ἰςἰ5 βεγε δάάεὰ πὶ ἴπεβεὲ γε βεῖ (5. ὈΥῪ 
ἀϊνίπε δρροϊπιπγεπῦ) ἰπ πηυΐυδὶ δπίδρο- 
Ὠἰδπὶ ἴο δδ ἢ οΟἴποῦ ἴοσ ἴῃς Ἴχρσεββ ρῦγροβε 
οἵ ἄυε σοπίσζοὶ ονεῦ {πε ἢυπιαη Ψ]]. 
Βοῖδ αἰΐκε ἀεγίνε τπεὶς Ὀεὶπρ ἔγοπὶ ἴ88 
βᾶπης Οτεδῖοσ, [που ρ ἢ οπε Ὀεϊοηρβ ἴο τῇς 
παίωγαι, πε οἵμεσ ἴο ἴῃς βρίτίτυδὶ, ογεδιίοῃ : 
ὈΟΓΒ ἷκε ςοπείπυς ὃγῪ Ηἰὶβ ν]} τὸ 16] 
{πεῖς βανεσαὶ ρασὶβ ἴῃ ἴπε βοῆπεπιε οὗ 
ΟΒγβιίδη 146, [κ 15 θεβίάς ἴῃς Ρ' 
οὗ τὰς Ἐρίβεϊῖε τὸ δηδῖγβε ἴῃς ἔπποιϊίοπβ 
οὗ τῇς βεβῇ ἱπ τῆς εοοποσην οἵ πδῖυτε, 
ΟΥ ἴο αϑῆγτηῃ 186 αὐβοίΐυϊε ἀερεπάεηςς οὗ 
τδς ΒυπΊδη ν}}} οα ἴῆε βροπίδπεουβ δοιίοη 
οὗ [8 ἀδδβίγεβ ἔοσ νῖϊα] ἔοσος ἀπά ἐπεγρυ: 
ἐπουρὴ παῖ "γν τ86 Ψ}}} οὗ αοἁ {πεν ἴοο 
ἴοττα Δῃ ἜἘββεηῖῖδὶ εἰεπχεηῖ η ΟἸ σι βείδη [1 : 
τῆς Ερίβεῖς ἀθαὶβ ποῖ νντἢ {πεῖς θεπεβοίδ) 
δοιίοη, δυῖ «τ τπεὶσ ΠΑ ΌῚΠΕΥ το ρεσγνετ- 
βίοῃ. Εογ {πεὶγ ἱπάϊβογίτηϊπαῖε ογανίης 
ἴος ἱπάυϊσεμος τεπάσεβ ἴπεπὶ σοηβίδπον 
1ιαὉ]ε το Ὀεδοοπιε πιϊπίβίεγβ οὗ 38:πΠ. Τῆς 
ταϊηά οὗ τῃε βεβῇ, {ξ εἴς νβουΐϊ ἃ οπεοκ, 
ἰβϑ68 ἰπ εηπλϊν το αοά «πὰ ἀεδι (οὐ. 
Εοπι. νἱϊ. 6, 7). ΜΝ Βοϊεβοτηε γεβισαὶπε 
ἰδ ᾿μεγοΐογε ἃ σοπάϊτοη εββοητδὶ τὸ {πεῖς 
ΠΟΔΙΥ δοιϊϊοη. [πῃ ὄνεσῪ ςοτηγη ΠΥ 
1818 ἰβ ἴο ἃ ςεγιδίη ἐχίεπι ργονίἀθὰ ὃν τῇς 
ἀϊβοίρ! πε οὗ εἀυςδιίοη, ὈΥ βοςίαὶ ογάεγ 
ἃηὰ ἶανν. Βυῖ 'ἰπ ἴσὰς ΟἨἩγίβιίδηβ ἃ ἔδγ 
πιοῖς εἤεοιίνε ςοπίγοὶ '8 πηαϊπιδίηεᾶ Ὀγ 
1πε βρίτὶξ, βίηςε 1 18 σαρϑῦ]ε οὗ σοτηραῖίηρ 
Ἔνογυ Ψτοηρ ἀδβίγε νυ τΐη πε πεδζί θεΐοσε 
τ Ιβθ}68 ἰῃ βίῃ} δοιίοα, δπὰ 8580 ὃν 
ΠΟηΒίΔΠΟΪΥ ομοο κηρῷ ἀπ ψτοηρ ἱπάυϊ- 
ἕεπος τ ρταάυδ!ν πευῖγα! βεβ ἴπε ρόννεσ 
οὗ 5618} δρρεῖίϊεβ, ἀπά εβιδὈ ἰ8μεβ δῃ 
Βδδίταα] Βα ργοπίδου νεῖ {πε ΨΠοῖε ταϊπὰ 
δηὰ ν}}}}, ὑπ] ἴθ τῆς ἰάεαὶ ΟΠτγίβιίδη τ᾿ 
Ὀσίπρβ 1π6πὶ πο ρεγίεοϊ μαγπίοπν ἢ 
τῃς τὰ οὗἩ Οἤγίβε. 

γες. 18. [μἂνν Βηᾶβ πὸ ͵υ8ὲ οοςδβίοῃ 
δραϊηβὶ ἤθη νῆῸ ἃῖς ἰεά Ὀγ (δε βρίτὶϊ, 
ἴοσ ἴπεν τπεπηβεϊνεβ οὔθ κΚ ὄνεγΥ ντοηρ 
ἀεβῖσε νη τπδαλ, δηὰ 80 ἤυ18] τῃμὰ 

νἤοΐε [ἅνν. Ὅς ᾿Ἰἀεηίν οὗ [νν ψτἢ 
7υδιῖςε δπηὰ σχἰρῃι 15, οὗ σουγβε, αββυτηςά, 

νεγ. 1τι9θ. Τδουρῇ {818 νεγβαὲ δηυπ)ε- 
ταῖθ8 οὔΪν εν} ννογκβ οὗ ἴῃς ἤξβα, ἴτ ἰβ 
ποῖ 1βογεῦν βυρρεβίεά ἐμαὶ ἰϊ8 δοιϊίοη ἰβ 
ὙΏΟΙΥ εν]; ἔοσ τῃε ἤεβἢ Ὧδ8 θεεη βῆοννῃ 
ἴο Βᾶνε ἰϊ8 δρροϊητεὰ ἐπποιίοη ἔτοση αοά, 
δηὰ το Ῥὲ εββϑεπίίδὶ ἴο ἴῃς δυπιᾶη ν"}}}. 
ὙΠς ορςηΐηρ ἅτινα ρυῖ8 τῃε [οἰονίης 
οδίδίοσυς οὗ ογίσηεβ ἀπά νίςεβ ἱπ ἰϊ8 τὰ 8 
᾿ἶρμι 88 βδρίεβ, ργοάυςεά Ὀν ννᾶν οὗ 
Ββρεοϊπιεη οὗ ἴπε εν] εβεοις στουρῆς Ὀν 
ἐχοἼββίῖνε ἱπάδυΐρεηςε οὗ πδίυγαὶ ἀρρεῖτεβ 
νιϊίπους ἄυς οοπιτοὶ, ἀπά ποῖ Δπ ἐχῆδι8- 
εἶνε 1181 οὗ τῆς ννογκβ οὗ ἴῃς βδβῇ, 48 ἴῃ 6 
τεηδετίπρ τυλέολ, ἱπ ΟΌΓ νεγβίοπβ, γαῖμα 
βιρρεβῖβ. Τῇε ἰδὲ Ῥερὶπβ ἂἀπά επὰβ ψ ἢ 
Βεηβι4) νἱοςεβ ἄπε ἴὸ ἴῃε ἴοννεῖ δηΐτηδὶ 
πδῖυγε ; ἴξ σουρ]ε8 ἑάοϊαίγν ἢ 118. Ὠλ- 
δίταα) 411 ϑογοενν: ἰῇ Ξρεοἰίγίπρ τὰς 
νᾶτῖουβ αυᾶτγαῖβ Ὀεινεεη τηᾶπη ἀπά πιδη 
1: δἀάβ τὸ διχοστασίαι 4πά αἱρέσεις ἴο 
τῆ Τφοτγεβροηάϊηρς ἰδὲ πῃ 2 Οὐογ. χίΐ. 20, 
Ρεσπαρθ ονὴρ ἴο {δε ργεναίεπος οἵ 
ταὶ σίουβ ἀϊββεηβίοηβ ἰῇ ἴδε Ἃἀαϊἰδιίδη 
Τδυγοῆεβ.---ἀσέλγεια. ΤῊΪδ τεγπι, νυν] Οἢ 
ἐπ οαββίοδὶ ατεοκ Ἔχργεββεβ ἱπβοϊεπῖ σοη- 
τετηρὶ ἔοσ ρυδ] 1. ορὶπίοη, ἀδηοίεβ ἰη τῆς 
ΝΑΊ. βμαπιεῖεβθ οὐϊαρεθ οπ Ρυδ]ὶς 
ἀεοεπον---ἃ πὲ οἸἰτηαχ ἴο ἐογηϊσδιίοη ἂπά 
ὉΠΟΪΘΔΠΠΕΒΒ. 

γεςσ. 2ο. ζῆλος. 866 ποῖα οῃ ἱἷν. 17.-- 
ἐριθίαι. Τῆς Δρρᾶγεπὶ ἀεγίναιίοη οἵ τπϊ5 
νογά ἔτοπὶ ἔριθος (α ἀΐγεϊ!ηΡ) ρΡοΐπιβ ἴο 
τρεγοεηδσυ πηοίίνεβι Τῆς Αροβίὶε εἶβε- 
πεῖς δβϑοοίδιεβ ἰὲ νὰ Ἰεδίουβυ, Εν 
δηὰ νδηρίοσυ, πὰ σοπίγαϑίβ ἰτ υἱἢ βἰη- 
ςεγτν, υηΐοη πὰ ἰονε. [1ἴ ἀεποῖεβ, ργο- 
ῬδὈϊν, 56] ἤβἢ ἱπιγίρυεβ.- --αἱρέσεις. ΤΙ 
ἴδγηι 15 υδεὰ ἴῃ τῆς Ν.Τ. ἴο ἀεβί παῖς Δὴγ 
τε] ρίουβ βεςῖ οἵ ρᾶσγίῖγ, ἐς... ἴπε Ῥῃδγίβεεϑ, 
ϑαάάυςεεβ, ΝΆ Ζαγεπεβ (45 πε [εν ἀεδίρ- 
παίεά ΟΠ γί βι14Π8). 

νεῖ. 21. προεῖπον. Νὼο ρδγίουϊαγ 
δἀτηοηϊκίοη ἰ8 Πετε βρεοϊβεὰ: ννασπίῃρβ 
δραϊπβὶ {Πεβς 5ἰπ8 δὰ, οἵ σουγβε, ἐογπηεά 
τῆς 5ίδρ!ὶς οἵ πηᾶτν ἔογπιεσ ἀϊβοοιγβεβ. 

ὙΤῆε Ερίβεϊα μδ8 αἰγεδάν οἰδίτηεὰ ἔογ 
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κληρονομήσουσιν. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΡΝ. 22---26. 

22. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, 
χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23. πρᾳύ- 
τῆς, ἐγκράτεια" κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 24. οἱ δὲ τοῦ 

Χριστοῦ ἸΙησοῦ ' τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς 

ἐπιθυμίαις. 25. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26. 

μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦν- 

τες. ΥΙ. 1. ᾿Αδελφοὶ, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παρα- 

πτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 

1Χρ. ἴησον ΑΒΟΡ 17, εἴς. ; οπι. ησον ὈΕΕΟΚΙ,. 

ΟὨ τ βείδηβ πε ἱππεγίϊδηςε οὗ βδοῆβ. Ὑπαὶ 
1τη1|8 ἱππογίίαποε ἱποϊυδεὰ 4 Κίηράοπι 
πεεάεά πο ριοοῦ; ἔογ πε ςοποθρτίοη οὗ ἃ 
Μεββίδηϊς Κίηράοπι γᾶπ τῃσουρῃ Ηεῦτγεν 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ δηά Ἴοονετεὰ τπε ψνῃοΐς τᾶηρε 
οὗ σοβρεὶ τεδοπίπρ. 

γεσ. 22. ϑίπεος ἴῃε οὐ]εςῖ οὗ 118 νεῦβα 
ἰ8 ἴο εχ δίς τῆς Παγτηοπυ δεῖννεθη ἴῃε 
ἔγαϊς οὗ τῇς βρίγί ἀπά τῆς τεβιγαϊπίβ οὗ 
ἴανν, ἴῆοβε φυδιιεῖεβ οπὶν δῖα βρεοϊβεά 
ψΠ ἢ αθεοὶ πιαπ᾽β ἀυτν ἴο Πίβ πεϊρῃδουτ. 
Τουε νυἱτῃ 118 ἀπία!Ππρ αἰιοπἀδηίβ, ἱπνναγὰ 
70» πὰ ῥέεαξε, ΒῈΡΡ]168 ἴπε τηοῖνε ροννεσ; 
ἰοπρ-δι  εγίπρ' ἴῃ τς ἕλος οὗ ντοηρβ δπὰ 
{Π-ἰτεδίπγεπε, ἀϊπάρδος ἴθ τεπάεγίηρ βεῖ- 
νίςε ἴο οἴπεοῖβ, ἀπὰ ροοάμεθς ἴῃ ἴπε ἔτες 
Ῥεβίονναὶ οἵ Ὀουπίν οη ἴθοβα πο πεεά, 
σᾶπποὶ [81] τὸ ργαὶπ ροοάνν"]}}; σοοά ζαϊέξ, 
γιδεζηεδ5, ϑοἰ εεοπίγοί δη]181 σοηβάδηςε 
δπά τεβρεοι.--- πίστις. [τ ἰΒ οἰεαγ ἔτοπὶ 
πε δυδοτγάϊπαιε ρίαςε πεγε δββίρῃβά ἴὸ 
πίστις τῆι ἴἰι ἀοεβ ποῖ πετε ἄσποῖε ἴδε 
οατγάϊπαὶ στᾶςς οὗἉ [ἢ ἱπ αοά ΨΠοἢ ἰ5 
ἴῃς νεῦγν τοοῖ οἵ 841]] τεϊρίοη, Ὀυϊ γαῖμα 
βοοὰ ἴα! ἱπ ἀεαὶπρϑ νυν ἢ τηεπ, δπὰ ἄυς 
τερατὰ το 1Πεὶγ ᾿ιι8ὲ οἷα πΊ8. 

γε. 23. πραύτης: Μεεΐπεος ἰβ 1ὴ6 
ουϊοοπια οὗ ἴγὰς Ὠυπη] ν, τπῈ Ὀεαγὶπρ 
ἰονναγὰβ οἴπεῖβ νυ ταβυ]β ἔγοπὶ ἃ 
Ἰοννν εϑιϊπιαῖε οἵ ουγβεῖνεβ.---ἐγκράτεια : 
ϑεϊεομένοί σοταργεμεηβ ὄνεσν ἴογγη οὗ 
τετηρεγδηςε, δηὰ ἱποϊυάδβ τῇς τηδβίεγυ οὗ 
411 ἀρρειίεβϑ, ᾿απιρεῦβ ἃπά ραϑβϑβίοῃβ. 

γε. 24. ἐσταύρωσαν. Τῆε Αροβιϊε 
88 αἰγεδὰυν ἱγαςεὰ δοῖκ ἢῖ8 οὐνῃ βρίγίτυδὶ 
1πῖο τῆς {Ἐ]]οννβῃΐρ ἢ ἴῃς ογυοιπχίομ 
οἵ ΟἸγίβε, νυ ῖοἢ μα δᾶ ὑπάετροπε δἵ ἢ 15 
ςοηνετζβίοη (ἰϊ. 2Ζο). Ηδε αβϑυπιεβ ἴπδὶ 5 
ςοηνεγίβ πᾶνε [Πκαννῖβε ογυςϊβεά τῃ6 ψν}}]} 
οὗ τπε ἤεβῃ---ποῖ, πόννενοῦ (48 ἴῃς ργε- 
νίουβ ςοηϊεχὲ 83Π0.ν8), {πὶ τπᾶῖ νν}}} ἰδ 
αἰγεαάν ἀεδὰ, δυῖ πὶ τῃ6 8ριτξ μὰ8 ὉῪ 
οηε ἀεοϊβίνε νἱςἴοτΥ δββεγιεὰ [18 σοπιρ εἴθ 
ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ ἱπ 41] ἰσὰς ΟἸ τ βιίδπβ, δηά 80 
Βίνεῃ πῃ δαγπεϑὲ οἵ 118 Ἔπεῖγα (τ ὑπ] Ρἢ ἴῃ 
ἴῃς επά.---παθήμασιν. ΤῊΐβ Μοτά ἀε- 
Ῥαγίβ ἤεζῈ ἴγοπὶ 118 808] τηεαπίπρ, ϑι- 
᾿νίηρς, ἀτιὰ ὄἜχργεββεβ ἱπιναγά επηοιίοηβ, 

88 πῃ οπι. νὶϊ. 56. Οτεεῖκ ρῥῃ:]οβορῆεγβ 
ΔΡΡΙἰεά πάθος ἱπ |κε πάππε ἴο ἀεποῖς 
ἃςῖίνε ἱπιρυ βεβ οὗ ραββίοῃ. 

ΟπΆρΡτΕκ Ν᾿. 25.--Ν]. 6. Εὔνεβ ΟΕ 
ΟὐνΝρῦΟΤ ὈΙΟΤΑΤΕΡ ΒΥ ΤῊΣ ΒΡΙΕΙΤ ΟΡ 
Μυτύῦαι, [Ινονε.---Ν ετ, 25. Ηετζε, 88 ἰπ 
ἰϊ. 20, ἴπε τπουρῆς οὗ ογυοϊβχίοη ψ ἢ 
ΟἸγίβὲ βυρρεβὶβ [δὶ οὗ ἴπε πενν 1 νυ ἢ 
8. 118 βεφιεὶ. 1). τδεπ, τος ἰἐσα ἐπ εῤῥγι 
(͵.ε.,ὄ (ἡ νὰ πᾶνε βρίγιταδὶ 11{επ), ἰεῖ ἃ 
τᾶΚε ἴῃς βρίγι ἔογ ἴἰῆς γυῖα ἴο συϊάς οὐγ 
ςοπάυςι. 

γεῖ. 26. Τῆς Ἐπρ] θη νεγϑίοη ῥγο- 
πυολίηρ ἰπιτοάυσεβ ἃπ ἰάεα οὐ ννδπίοῃ 
φτονοοδίίοη νν Ὡς ἢ ἄοεβ ποῖ Ὀείοπρ ἴο πε 
1 αὔπ ῥγουοσαπέξς, ποῖ ἴο τῆς Οτϑακ προ- 
καλούμενοι, ἴοτ 18 ἄσποῖεβ σἢ Δ! ]εηρε8 
το ςοπιραῖ, ἀη ἃ 50 ἀδβογῖθεβ ἴῃ βρίτὶῖ οἵ ἀε- 
ἤδηςε νη ΐοἢ δηϊπιαῖθά τἶναὶ ραγίίεβ ἀπιίὰ 
τῇδε Πεαϊεὰ διπιοβρῆογε οὗ τγεϊ!ρίουβϑ οοπ- 
ον σβΥ. Τῆε νεῖβε ἀεπουηςεβ ἴῃς ναΐη- 
ΕἸοπουΒ τεπιρεσ οἵ ραγίν ἰεδάεγβ ψν Ὡς ἢ 
Ουπά νεηΐ ἰπ πιυῖυαὶ ἀεῆδηςε πὰ 111-ν}}}}. 
Νες. 1. ᾿Αδελφοὶ. ΤΠἼε ͵Δβϑῖ νεῖβε ργο- 

ἰεδίεά ραίηβι ὈΠΌΓγΟΙΠΕΣΙΥ τΕπΊρεγβ ; [ἢ 5 
ἌΡΡΘδ] ργεβεπῖβ, ὉῪ νυ οἵ Ἴοοπίγαβι, ἴΠ 6 
οἰαἰπιβ οὗ Ὀὑγοιπογίν ἴονα ἄνθη πη τῃς οᾶ8εὲ 
οἵ τεὰϊ ψτοπράοίπρ. --- καὶ προλημφθῇ. 
Τῆς Επρ] 8}: νεγβίοπ ουεγέαξεη βυρσρεβῖβ 
τῆς ἰάδεα οὗ βυάδάεη ἰεπιριδιίοη, ἀπά 80 
τεπάβ ἴὸ ρα] δῖε της σα] οἵ ἴπε οβεπάετσ, 
Ῥυϊ τπε Οτεεκ ἀεποίεβ γϑῖμεγ ἢἰ8 βυγργίβα 
ἴῃ τε νϑῦὺ δοῖ, δηὰ 80 ἰδὺβ ϑβἴγεββ οῃ 
ἴῃς ταδὶ ν οὗἩ πἰβ σας, ὙΠε Ραββᾶρε 15 
υγρίπρ ἴῃς τεπάεσ (τεδιπηθηὶ οὐ δοῖυδὶ 
οβεπάετγβ, ἀπά ἴῃς ργεοεάϊηρ καί επίογοεβ 
ἴῃς οἰαϊπηβ ὄνβὴ οὐ συ Ὀταῖῆγεπ οἡ 
ΟἸγιβείδη σπαγίτν: “ Βγείῆγεη, ἰ 4 πιδῃ 
Ὅδ φοίυδ!ν ἀειεοιεά. .. ἄδαὶ τεη θεν 
ἢ πὶ ἰπ 4 8ρίγις οἵ πιεεκηςββ."--- 
καταρτίζετε. ΤΠ15 νετῦ ἀεξηοίεβ βοπιε- 
Ἐπι68 [Πα οτὶ ρίπαὶ ἐγαπιίηρ οὗ ἃ τη μδηϊδηι 
(6.9.. οὐ πε πυπιαπ Ῥοάν δπά οὗ ἴδε 
ἀπίνεσβε ἰῃ Ηεῦ. χ. 5, χὶ. 3), δυαϊ πιογε 
οἴϊεη [18 τεδάϊυδβιπιεηι (ε.6΄., (πε βειτπρ 
οἵ ἃ ὕγοκεη 1᾿π|ῦ, οἵ πε τηεπάϊηρ οἵ πεῖβ 
ἰπ Μαῖὶ. ἱν. 21). Ηετζε ἰτ ἰηάϊςαῖεβ ἴῃς 
ςοτγεςτίοη οὗ Ὧἃη οἥεπάδγ νν τῇ ἃ νῖενν ἴὸ 
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πρᾳύτητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς - 2. ἀλλήλων τὰ 

βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

3. εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὧν, φρεναπατᾷ ἑαυτὸν" - 4. τὸ 
δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ 

καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον" 5. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον 
φορτίον βαστάσει. 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 

6. Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ 

ἡ. μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρί- 

1 φρεναπατ ε. ΦΑΒΟ 17, εἴς. ; ἐαντον φρ. ΠΕΕΟΚΙΕΡ, 

Ὧἰ8 τεβιογδίίοη ; δὰ ἴῃς πεεά οὗ πιδοίκποββ 
δηὰ {ογθεάγαπος ἕοσ {πε ἀπε εχεσυτίοη οὗ 
1815 ἀε! ςαῖε ἰΔ5Κ 18 επίογοεά. 

Τῇε τταπβίοη ἔτσοπὶ ἴπε ρίυγαὶ καταρτί- 
ζετε το τῆς βίηρυϊαι σκοπῶν ἰ5 ἱπδισιιςῖίνα. 
Τῆς τεδύηεπι οἵ οἤεπάειβ Ὀθεϊοηρεὰ ἴο 
τδε ΟΠυχοῇ ΤΟΙ] ες νεῖν, θὰ Θᾶσ ἢ ππετηθεῖ 
πεεάεά το ἐχαπιῖης ἢ πιβεὶῦ ἰηάϊνι ἀμ 41}γ, 
ἴῃ ογάεσ ἴπαὶ με πιρῆς ἐ16] ΠἰΒ ρατὶ ἢ 
ἄυς Βυπι] ν ἀπά βυτηρδίῃυ. 

γες. 2. ἄζετε. Ετοπὶ [18 οτὶ ρίπδὶ 
8εηβε οὗ (ακίπρ ὑρ, 118 νεγρ δοφυίγεβ ἴῃς 
τηοϑὲ νδγίουβ πιεδηΐηρδ, ἐ.6΄., ἐαγγγὶμρ ἴῃ 
Μδῖϊ. χχ. 12, »πὲπὲςγαξίοπ ἴῇ Μαιῖ. ΠΠΟΙΣ, 
γοδδενγ ἴπ Ϊοδη χιὶ. 6. Ηειτς ἰΐ βἰρηΐῆεβ 
Ἰεπάϊηρ ἃ παπὰ το πεὶρ ὃν ̓ ἰπίπρ πεᾶνυ 
Ἰοαάβ. ΤῊ 8 ἄοςεβ ποῖ ἱηνοῖνε ᾿τηβέεγσεηος 
οἵ τε Ὀυγάεη, ἴοτ ἴἰ 18 βαϊά ἴῃ 2 Οοσ. νἱϊ!. 
13, 1 »ιέαμ ποὲ ἱκαὲ οὐδεν νιν δὲ εαφεὰ 
απὰ γε δεγάσμεά : ἀπὰ ἴῃ νεῖ. 5 11 8 αὐδεά 
τπαῖ δα ἢ νν}}] ἤᾶνα 8 οννῃ ρδοκ ἴο Ὁδᾶγ,; 
Ὀυιῖ ΟἸτιβείδη ἴονε πιυβὲ ἐνεσ θὲ Τςδγεΐῃ] ἴὸ 
τεϊϊενε Ἵβοῦ ἰπ τὰσγη ἤθη ονετίαχεά ὉγῪ 
ςτυβδϊηρ Ἰοδάδβ. 

γν. 3-5. ΑἸΥ οοποεῖϊ οἵ οὖς ονῃ 
ΒΈΕΩΡΤΗ οἵ ροοάπεββ ἰβ ἃ νδῖῃ ἀεϊυδίοῃ, 
ἴοτ ψψεὲ ἅτὲ ποίη. [κεἴ ηο πιᾶῃ Τοη- 
ρῬᾶσε δῖβ οὐ ἢ οἴδπεῖβ᾽ ννοσῖκ : τἢϊ8 
ΜῊ οὨἷγ ἐεεὰ ΐ8 νδπίτν; δυϊ 1Ἰεῖ ἐβο ἢ 
δογυϊπῖβε δ᾽8 οὐ ψοῖκ. ΤΏδη, ἴἢ δα 
Βπά τπετα ρτουπά ἕοσ τεϊοϊοἰπρ, ἴὰ νν}} θὲ 
ἰῃ τὰς δ Πν ταὶ μ48 θδεπ ρίνεη Ὀγ οὐ 8 

ἴο ΒΓ ἢ ἃ ΟΠ6 88 ἢε ἰΒ: ἔογ εδοῇ ν"}} 
δᾶνε ἢῖβ οὐνῃὶ Ὀυγάςη ἴο Ὀεᾶτ οἵ ςοπβοίουβ 
δύ ἀπά 8μδπιε. 

Μετ. 4. τὸν ἕτερον. ΤῊΪϊΒ ρῆγαβε ἀε- 
ποίς8 οτ ρίπαι!γ [με οἴμεῦ οὗ ἵννο βείϑοῃβ, 
δυῖ ἰπ τηϊδ σοηπεχίοη ανοέλενρ ἐπα τεἰ, 
τῆς Ψου]ά Βείπρ οἰδββϑίβεὰ υπάστ νο πεδᾶβ 
--οϑροὶῦ ἀπὰ ποέ ςεἰ, βο τῃδῖ δῃν οἵπεσ πηδῃ 
ἢ Βοπὶ νγε ἀγα Ὀγουρῆι ἱπῖο ςοπίδοι 
Ῥεϊοπρβ ἴο ἴδε βεςοπὰ ἀϊνίβίοη. 

ψετ. 5. φορτίον. Τῆηΐϊβδ Ψογά ννδβ 
Δρρὶεὰ το τῆς ρδοῖ υϑυδὶν οαττὶεὰ Ὁγ ἃ 
Ῥοτῖες οἵ ἃ βοϊάϊεγ οὐ ἴῃ τηᾶγοῦ. [ὶἢ 
Μαῖι. χὶ. 30 Οπγίβε Ἔπηρίογβ τἢϊ18 ἤσυτε 
το ἀεβοσίθε τῆς Ὀυγάεη ψὨ ἢ ἢς ἰάγβ οα 
ες οὗ Πίβ ἀϊθοῖρ᾽ε8 (τὸ φορτίον μον), 

δηὰ πεῖς ἰξ ἀεποίεβ ἴπε τερυΐασ ἀδι]ν Ὀυτ- 
ἄεη ἰαϊά οὐ ΟΠ γίβιίαπβ. ἴϊ 18 περεββδγυ 
το ἀϊβείπρυ ϑῃ: τΠ15. ἔγοπι ἴῆε πεᾶνγυ Ἰοδᾶβ 
(βάρη) ἴο νν»ῆϊςἢ νεῖ. 2 γείειβ. 88 πεεάϊπρ 

6 Π6]Ρ οἵ ΟΠτίβιίδη Ὀγείηγεπ ἴοσ τῃ8 
τεϊεῖ οὗ ονετγίαχεά σδττίεσβ. 

νες. 6. ζεὶ μένε ἰδμαΐ ἐς ἰαμρλί «καγε 
τοὐἐὰλ πὲνε ἱκαὶ ἱεασκείκ. ὙὍὙὰε ψνοζά 
κοινωνεῖν ςοπίδίηβ ἴῃς ΚεΥ ἴο ἴπε ἴγυς 
τηξαηὶηρ Οὗ τηϊ]8 νοῖβεὲ. Οἵ νεγβίοῃβ 
υπάετβίαπά ἰξ Παῖς, ἀπ ἴῃ Βοπι. χίϊ. 13, 
ῬΏΙ], ἵν. 15, ἰη πε βεπβε οὗ εορερεμηίςαΐ- 
ἐπρ ἴο οἴδεῖβ; μι 1 σδη ἢπά πο ννᾶσγδηϊ 
ἴογ 1Π18 ἰη ατεαῖκ ὑβᾶρε. [π ἔοπι. χν. 27 
1 εἰρηῖῆεβ ἀἰβι πον τὸ γεοσῖνε ἃ βδᾶζγε, 
πὰ εἰβενῆοτε ἴὸ 6 Δ Ρδγίῃποσ 
(κοινωνὸς γενέσθαι) ἀπά 5Πάτε ἴῃ σοπὶ- 
του νἱἢ οἴπεῖβ (ι Τίπι. ν. 22, τ Ρεῖ. 
ἷν. 13,2 ]οῇη σἱ, ΗδἊῦ. 11. 14). Ηδτζε ἰῃ 
{κε παπποῦ 1 επ]οΐπβ ὑὩροη ἴα ἰδεδάθγβ 
οὗ ἴδε Οπυγοῆεβ ἴπε ἀυΐγ οὗ δἀπιϊκίηρ 
411 τῆς πιεπηθεῖβ ἴὸ ραγιςοὶ ρατίοη ἰπ ΔΠΥ 
βρί για] δ] εββίηρβ πεν πον. [ὲ Τοη- 
εἴπυεβ, ἱπ ἔασι, τῆς ῥγοίεβὶ δραῖπϑὲ τῇς 
διτορδηῖ ργεϊθηβίοπβ δῃὰ 861 8ἢ Ἔχοϊυβίνε- 
π638 οὗ [υἀδίβίπρ Ἰεδάετβ.---ἀγαθοῖς. [ἰ 
ἰ8 ἱπηροβϑί]ε το γεβίσιοι 118 ννογὰ ἴο πλοῖα 
νου] αν ροοάβ, ἐχοερὶ Ὠετς ἴῃς ἰδηριᾶρε 
οἵ τπε ςοπίεχι βυρρβεβῖβ οἵὔ ννδιγδπίβ δ ἢ 
ἃ ταβιγιοιίοη, 48 ἰ8β ἴῆε οδϑε 'ἰπ [ὐκὸ χίΐ. 
18, χνί. 25. Τῆς ἰλδξοδξς Βεγα ροίπιβ 
ἴο τῆς ὈΙεββίηρψβ οὗ Οἤγίβείιδη δι δηὰ 
ἀοοιτῖπε. -- κατηχούμενοςφ. Οταὶ τεΔοῆ- 
ἱπρ ἰ8 βρεοϊ εὰ Ὀεοδυδε ἰἃ νψ88 ἴῃς ΟΠΪΥ 
ἔογτῃ οὗ ἱπβίγυςτίοη ἴπδη Ἔχε ἰπ ἴῃς 
ΟΒυτοῆεβ. 

νν. γτ-1ιο. Οορ᾽Β ΙΡΟΜΕΝΤ 18 υὑν- 
ἘΚΕΙ͂ΝΟ. ΤΉΟΒΕ ΜΗῸΟ 80 ΕἸΤΗΕΕ ΤΟ 
ΤῊΕΞ ΕΓΈΒΗ ΟΚ ΤῸ ΤῊΣ ΒΡΙΕῚΤ β8ηαυ, 
ΑΠΪΚΕ ΒΕΑΡ ΤῊΞ ΗΑΕΝΕΒΤ ΕΟΕῈ ΝΨΉΙΟΗ 
ΤΉΕΥ ΗΑΝῈ ΒΟΥ͂Ν. ΒΌΤ ΡΑΙΝΤ ΝΟΤ ΙΝ 
ΨΕΠΓΌΟΙΝΟ, ΕΟΚ ΜῈ ΒΗΑΓ, ΙΝ ὈΌῈ ΤΙΜΕ 
ΒΕΑΡ {ΡῈ ΕΤΈΒΝΑΙ,. --- ες. 7. μνκ- 
τηρίζεται. Ετοπὶ ἰϊ8 οτὶ ψίπαὶ βεῆβϑε οἵ 
4.467 1ἢ 5 νεσῦ ννᾶβ δρρί!εὦ πη τῃεϊοτγι δὶ 
Ἰδλησυᾶρε ἴο τῃε Ὀείγαγδ!) οὗ οονετι 111-ν}}} 
δηὰᾶ ςοπίεπιρὶ Ὀγ σγπίςδὶ ρεβίυγεβ ἰη βρῖτα 
οὗ (Δἷς ννογάβ. Τῇογε οδη δε πο ἀουδ]ε- 
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ἵεται: ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει - 8. ὅτι ὁ 
σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν - ὁ δὲ 
σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9. 

τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν, 
μὴ ἐκλυόμενοι. 1ο. ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ 

ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 
11. Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12. 

ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς 
περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ 1 διώκωνται. 

μη δἴϊτογ Χριστον ΑΒΟΌΕῈΕ 17, εἴς. ; δἴεγ ινα ΕΟ ΚΙ,. 

ἄεδ!πρ ἢ αοά, ἕος Ηε Κποννβ 811 πε 
τπουρῆι8 ἀπά ἰηΐεηιβ οὗ {πε πεδτγί. 
γε. 8. νεῖν δοιίοη ργοάυσεβ δη 

εθεςϊ οἡ ἴπε Ἵπαγαςσίῖεσ οὗ ἴῃε δοῖοσ ςοτγ- 
τεβροηάϊηρ 845 Ὄχδοῖν ἴο ἰἰ8 τηοῖϊνε 845 
τῆε ἔταϊς τὸ ἴπε βεεὰά. {τ βργίπρβ ἔτοπι 
56] 8}: ἀεϑίγε, [ἃ βιϊτηυ]δῖεβ ἴπε στοντῃ οὗ 
ΕΥΪ] Ἰυδι8, ἀπ ἰββ8 ἰπ ἃ Παᾶγνεβῖ οὗ ἰπ- 
ΨΑΓὰ σοττυριίοη. {0 οη ἴπε Ποπίσαγυ, ἰΐ 
θὲ ἄοπε ἴῃ οδεάϊεηςε ἴο τῆς 5ρίγιῖ, 11 
αυΐϊοκεηβ βρίγίτυδ! στον, ἀπά ἰββυθβ 
ἐνδηςΌ ἢν ἴῃ ἃ Πᾶγνεβδὲ οὗ εἴδεσηδὶ 116. 
Τῆς Πεατὶ οἵ πιᾶπ γεβεπ]ε8 ἃ βεϊά ἱπ 
ΜΗϊσἢ ἢς βοννβ, ΌΥ ἴῃς πῆεγε ὄὌχεγοῖβε οἵ 
85 ΨΠ], ἃ ἔσζαγα πάγνεβὲ οἵ ροοὰά οἵ Ἵν]]. 

γεσ. 9. Τῆς νναγπίῃϑβ μὲ ἐγκακῶμεν 
δηὰ μὴ ἐκλνόμενοι ΟἝτΙΥ ΟΠ ἤφυτγεβ Ὀοτ- 
τονε ἔτοτῃ δαγνεϑὲ ψοσκ : τς ἐογγηεσ 
ἀερίςιβ πυβθαπάπηεπ ἱεπιριεὰ ἴο βἰδοίκεη 
{πεῖν Ἔχογίοπβ ὈΥ ψεαγῖ 685 οὗ ργοϊοηρεά 
Ἰαρουσ, ἐπε ἰδίιεγ τεᾶρεγβ ονογοοπια ὉῪ 
Πεδὲ δηά τοἱ]. 

νεῖ. το. καιρὸν. Τῆς ἰδΔϑὲ νεῖβε 
δἰἴθτιιηεά {παῖ (ποτε ἴβ ἃ ἄτα βεδβϑοη ἴοσ 
1ῃε δρίγίτμα] πᾶγνεβὲ 848 ννεῖ δὲ ἔπε 
δαγίδ]υ ; {πε βᾶπης ἀπδίορυ βυρρεβίβ ἴῃε 
οχίβίθποα οὗ ἃ βρίγιτυ] βεδάτπης 4180, 
ΜΠΙΟΒ ψῈ ἅτε Ὀουηά ἴο 81|86. --- τὸ 
ἀγαθὸν. ΤῊΪΒ ννογὰ ναγῖεβ νυἱάεϊν ἰπ 
τηεαπίηρ, ἴα ροοά ἱπ Ἐπρ]Βῃ; ἱξ ἰβ 
Δρρ δὰ Ῥοΐη το τῃς ἱπέγίπϑις ροοάπεββ 
οἵ αοἀἂ Ηἰϊπιβεῖ (Μαῖι. χῖχ. 17), ἀπά τὸ 
πε πεσε πηδηϊξεβίδείοη οὗ 4 Κιπάϊν τεπὶ- 
Ῥεῖ ἰοναγάβ οἴμειβ. 80. αἷβο ἰἴ8 σοπὶ- 
Ῥουπάβ ἀγαθοποιεῖν, ἀγαθουργεῖν. ΤῊΣ 
οἴδυδε πρὸς πάντας Αἰέδοῇε8β ἴο ἴἴ Πετε ἴῃς 
δῖος ἴοσοε : δο ἴῃδι ἴῃς ροοάπεββ βροκβη 
οἵ ἰβΒ ροοάπεβ8β ἴο οἴδεζβ.---τ. οἰκείους. 
ΟὨγίβιδηβ ἅτε πεῖεὲ ἀδβίρηδίεά 8485 ἐλε 
λοπδελοίὰ οὗ ἐλε γαξέλ, ἀτιὰ ἴθ ἘρΡῇ. ἰϊ. τὸ 
85 ἐλε πομσελοϊα τ ΟΘοά. 

νγν. 11-18. ἫΞ ΑΡΟΒΤΙΕ ΝΝΕΙΤῈΒ 
ΤῊΕ ΡΕΚΟΒΑΤΙΟΝ ΨΊΤΗ ΗΙΒ ΟΥ̓͂Ν ἨΑΝΌ, 
ῬΕΝΟΌΝΟΙΝΟ ΤῊΞ ΜΟΤΙΝῈΒ ΟΕ ΤῊΕΞ 
ῬΗΑΛΕΙΒΑΙ͂Ο ΡΑΕΤΥ, ΑΡΕΊΗΜΙΝΟ ΗΙΒ ΟὟΥΝ 

Ϊ'' 

ΑΒΒΟΓΌΤΕ ΚΕΙΙΑΝΟΕῈ ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΚΟΒΒ8 ΑΝῸ 
ΤΗΕ ΝΕΨ ΜΙΕῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΚΡΙΕῚΤ, ΑΝῸ ΟΟΝ- 
ΟΌΡΙΝΟ ΜΙΤῊ Α ΡΕΆΒΟΝΑΙ, ΑΡΡΕΑΙ, ΑΝῸ 
ΕἾΝΑΙ, ΒΡΕΒΒΙΝΟ εν ες. τι. Τῆς Οτεοκ 
τεχὶ δάπηιῖβ θὰ: πα πιδδηΐπρ. Τῆς υ868 
οὗ τε ἱπβίγυπιεπίδὶ ἀδίϊνα ργεοϊάε8 πὰ 
τεηάοείηρ, ὅεε ποῖο ἰαγρε α ἰεἰέεν 1 τὐγίέε, 
ψὨΙΟ Μψουϊὰ τεαφυῖτε πηλίκα γράμματα: 
80 ἴπδι τῆς νεσβὲ ΟὈν!ουΒ]ν Το 4118 διτεπιίοη 
το ἴῃε Ἰαγρε ἰεϊτίετβ επηρίογεά ὃγ ἴπε νντίϊετ 
ἴτοπὶ 1Π15 ροὶπεὶ οηννασάβ. Ὑῆε βιδίεσηεπιὶ 
ἰῃ 2 ΤΉςΒβ8. ἰϊϊ. σ7, ἴπδῖ πα τε ρυ]αγῖν ἀϊΐς- 
ταῖδὰ τῆς Ὀοάγ οἵὗὨ ἢῖ5 Ἐρίβι1ε8 (ο΄. «1530 
Βοπι. χνΐ. 22), πλεσεὶν διιδοῃίπρ Πἰ8 βὶρ- 
πδίυτε Ὁ ᾿ΑΥ οὗὨ διϊεβιίδιίοη, Ἂχρ]δίηβ 
118 Ἄρρεὰὶ. ὙΤῇς ἷζε οἵ ἴδε ἰεϊίεγα 
αἰτεβιεὰ τῆς αἰ συ ἡ Βῖ ἢ ἢς ἐουπὰ ἰπ 
Ὑτιεῖπρ ἢ Πἰδβ ἱπιρεγέεςι βῖρπε, πὰ τῃς 
εβοτγι ἣε ννᾶ8 πονν πηδκίηρ' ου {πεῖς δε δ! 
Ῥτονεὰ ἢϊβ δηχίθςυ ἔος τῆς ννεϊΐδσε οὗ Πῖ8 
Οαἰδιείδη ἀϊβοὶρ!εβ. ΤΠεν νεσα ον επΕν 
ΕἾ] ἀννᾶσε οὗ δὶβ ἱπῆστη ν, δἀπὰ πεεὰεὰ 
ΠΟ εχρίδπδιίίοη οἵ τηϊβ ραϊῃειϊὶς δἱυδίοσι 
ἴο Πἰ8 ΓΙ πάπεββ. [ἰ τπδυ, ἱμεογείογε, ὈῈ 
ΤΕΔΒΟΠΔΌΪ τεδὰ ἱπ σοπποχίοη τ ἰν. 
15. Ῥτορδοὶν ἴπε ρῥγοϊοηρεὰ δἰΐδοκ οἵ 
οΡΠΕμ δἰ πλα ὑνϊο ἢ Παᾶά τπτεαϊεπεά τῃς 
ἀεβιγυςίίοη οὗἨ ἢίβ ϑῖρῃξ διδὰ βεγίουβὶ 
ἱπιραϊγεά ἰξ, ἀηὰ {πεν Ψῆο Ππαά ννδιςῃεᾶ 
δὶδ βυ εσῖη σ8 ἢ δυ σῇ τεηἄογ βυτηρδῖῃν 
νου πονν δα φυϊςκ το ἔξεὶ ἔοσ {πε ργῖνα- 
τίοπ νυ ἢ {πε δἰίδοκ μαᾶ επιδιϊεὰ ὑροπ 
δῖπι. ἔγραψα: 1 τογίέε. ΤῊε ερί βίον 
δοτίϑε ἰ8 σοπϑβίδηςν υδεά ἴἰο ἀεηοίῖε ρετῖ- 
ΒΟΠΑΪ δοῖβ οὗ ἴῆε νυτίϊεσ δὲ {πε {ἰπιὶὲ (2 
Οος. ἰχ. 3, Ερῇ. νὶ. 22, (οἱ. ἱν. 8, ΡΏ ]επι. 
19, 21). 

νν. 12,13. Ραυ] ἱπιρυρη8 ἴπε 5' ποαγ 
οὗ τῆς δρίϊαῖοσβ : τπεὶγ αἤεοϊεὰ Ζεδὶ ἴοτγ 
τε 1νν Ψὰ5 ἃ ρτγείαχὲ ἢ ἃ νίενν ἴὸ 
ἀϊδαγπιίηρς ]ενν βῆ εἐηπηῖγ: {πεῪ υτρεά 
τῆς οἰτουπιςοϊδίοη οὗ Θἐπεῖ]ε8 αἶβο ἴὸ σγα τ ν 
τπεῖς οὐ ναηϊγ. ὙΠΕΥ Ππδά ρῥγοῦδδίν, 
Ἐκε τὴε ]ενβῃ ΟἸγίβιϊαπβ δὲ Απιίοος 
(τ. κ1. 13), θδεπ συν οὗ ἱποοηβίβίεπου 
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13. οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν - ἀλλὰ 

θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 

14. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ 
κόσμῳ. 

ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 

15. ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἔστιν, οὔτε 
16. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ 

στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 
τοῦ Θεοῦ. 

ἐστιν ΦΑΒΟΌΕΕΟ 17, εἰς. ; ισχνει ΠΟ ΌΟΚΙΡ. 

ἴῃ τῃεῖς ῥγαςιίος: δὰῖ Ῥαὺϊ δρρδγεπεν 
το δ8 αἰ8δοὸ οὐ ἢἰβ ἀγρυγηθηῖϊ ἰπ ἰϊ. τό πὶ 
7ενν δ σοηνεγῖβ παὰ Ὁγν ἔπε πιεῖ ἂςῖ οὗ 
επιυσαςίηρ ΟἾγίϑὲ ςοπἔεββεδ {πεῖς οὐνῃ 
᾿πδθι τ το Κεερ τῃε [,ἂνν, ἀπά σουϊὰ ποῖ 
τπεγείοσς δὲ βίησεγε ἰῃ ργεδοδίπρ ἴο οἴποτβ 
οδεάϊδηοε ἴο ἰἴβ γι 168.---τῷ σταυρῷ. ΤῊΪ8 
ἀδλῖῖνε οαπποὶ ϑυγεῖὶν πηεᾶη γὸγ (ἑ.ε., ὃν 
γεαξον 07) ἐλέ εγοςς. [{τῃϊ18 πδὰ δδεη ἴῃς 
τηςδηΐϊπα, ἰἃ νου] ἢᾶνε Ὀεδη Ἔχργεββεά 
διὰ τὸν στανρόν. ΤῊε ςοττεοὶ ἱγαπϑ]διίοη 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο ΡΕ, ῥεγοεομέεα τοὐ ἐἧ ἐὰε ογος5, ἱ.4.. 
πε ογοββ οὗ ουϊννατά βυβετίηρ νυ! ἢ ννᾶ8 
π ἴποβε ἀδγβ ἔπε ἰοὶ οὗ 30 πιδῆν οοηνοτίεά 
]εννβ, ἀπά ποιϊδϑϊν οὗ Ραδὺυὶ] Ηἰπιβεῖ. Τῆς 
Οτοβ8 οὗ Οἢγίβι ἰβ πεγε ἰδεπι βεά νἱεἢ ρεῖ- 
δεουτίοη 88 ἰΐ 18 ἰπ ῬΆΙ] 11. 18 ννἱτἢ 561 - 
ἀεηίδὶ. 

γες. 1:3. περιτεμνόμενοι. Τῆε ρτεβεηῖ 
Ῥαγιὶοῖρὶς ἰδ τῆοσε ἀρρτγοργίδϊε ἴδπ τῆς 
Ῥετγίεςι περιτετμημένοι; νν»Ὡϊοἢ 15 τεδᾶ ὈῪ 
βοπὶς Μ558.: ἴογ ἴπε δυῖμοσ ἢ88 ἴῃ πιὶπᾶ 
{πε δάορεοη οἵ 4 βυβίεπι, 848 ἴῃ ν. 3. 

γες. 14. Ῥδὺυ] οοηιγαβῖβ ἢϊβ ονγῃ δρ᾽τὶϊ 
σῇ παῖ Ὡς ἢ ἢ 8 γῖνα!β ἀγα πηδη!εβίιηρ. 
ΎΠΕΥ γα δηἰπιαιθὰ ὮὉν βε ῃ8ἢ ἀδβίγεϑ ἴὸ 
ΒἴοΥΥ ονες τῆς ἤεβ: οὗ οἴπεῖβ, ῃς ν"]] 
ΒΟΥ ΟΠΪΥ ἱπ [δ τἰαπιρῃ οὗ ἴπ6 ογοββ 
νοῦ ἢἰβ οὐνὴ ἤδβῆ, ψνπειοῦν ἴῃς ροννεῦ 
οἵ τῆς ννοτ]ά ονες ᾿ἰπι, πὰ ἢ 15 σᾶγηδὶ 'ονε 
οἵ τῆς νοτ]ά, ἀγε Ὀοῖῃ ἄοπε αννᾶυ. 

ες. 15. Οἰτγουπηοϊβίοη 18 ἀραΐϊη ἀε- 
οἰλτεά, 48 ἰπ ν. 6, ἴο δε ἃ πεσε δοοϊάδηξ 
οὗ ουξινατὰ οἰτουτηδίδπος ἀπά οὗ πο 58ρίτίτ- 
υ4] πηροτῖ: ψμαξέξ τοογκίηρ ἐπ ἰουε νγὰ8 
ἴδετε ργοπουποεά δββοηῖξίδὶ ἔοσ ΟὨ σι βιίδη 
᾿ς, ἀαπὰ ἤεζε α πεῖσ ἐγεαίίομ, ἴῃ ε Ὀἰγ ἢ οὗ 
δε βρίγί ἰπ ἴπῸ Πεασγί οὗ πγδῃ. 

γες. τ6. κανόνι. Μεπ πεεά ἃ τυϊε ἴὸ 
ξυϊάς «πεῖς ᾿ἵνεβ 48 τῆς βϑυγνευοσ οἵ ἴῃ 6 
Τλτρεηῖεσ ἔογ ἴῃς τἰρῃιϊ δά)αβιίπιεπὶ οὗἩ ἢ 8 
ψοῦκ. ὙΠὶβ τὰῦῖε 88 βιρρίδὰ ἴο τ86 
71ἐν ὃγ τῆς [μἂνν ἴῃ ἃ οοάς οἵ πιογα]8, δαϊ 
τῆς ϑρίτιε φυϊοκεπβ ἰπ ΟἸγίβείαπβ ἃ πεν 
1 νυ βεγθῦυ τΠς οοπϑβοίεπος ἰ8 ἐπ] ρδιεπεὰ 
ἴο ἀΐβοεσῃ ροοά δπά ενὶ] ἴογ ἴῃς τερυϊδ- 
τίοπ οἵ {πεῖς ᾿ἰνε8.---καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ : 

γ)γεα μρον ἐπε ἰσγαεὶ οὔ Οοά. καί ἰδ ποὶ 
Ῥτορειν Τσορυϊαίϊνε ἤατα, δὰϊ ἱπιδπβῖνα. 
Τῆοβε πο νγαὶκ Ὁ ἴδ γυὶε οὔ ἐπε ϑρίγις 
416 ἀεδοϊατεὰ ἴο ὃς ἱπάδεδ τῇς ἴσυς [δβγδαὶ 
οἵ αοά, ποῖ πε 7εννβ νγῆο πᾶνε ἴῃ πᾶπι 
οἵ βγαεὶ, Ὀυϊ γε γε! ΟΠΙῪ ΤοὨ ἄγε οὗ 
ΑΡγδαῃαπὶ δἔϊεγ ἴῃς ἤεϑβῃ. 

νει. 17). τοῦ λοιποῦ... ἴη ἀερτεοδ- 
πρὶ Δηγ τεπενναὶ οὗ ἴπε ργεβεπὶ ἀρὶτϑιίοη 
Ῥαυὶ] ἰγεδῖβ νἱἢ σοηίετηρι ἴῃς ργοόβρεοὶ οὗ 
βοτίουβ ἄδῆρεγ ἔτοπι ἰϊ. [τ ἢδὰ ἀϊβιυγθεὰ 
Ὧ18 ρεᾶος δηά ἴπε ρεᾶςε οὗ ἴπε Οδυτγοῖ, 
δηὰ πιυϑὲ θε ροῖ τά οὗ, θὰῖ δε ἀδβογίδε 
ἰξ 48 ἃ νγνελγίϑοπης δηπουύδηςα γαῖποῦ ἴλη 
ἃ τε] ρετζί!.---στίγματα. ΤἬεβε Μέγα ἰπ- 
ἀ6110]ς πιαγκβ Ὀγαπάεά οἡ τῆς ἤἊβῃ. ὙΠΕΥ 
ταῖρι θὲ 561{-ἰπθὶςοῖεά : ἰπβίδποςβ ἄγε τὰ- 
οογάεά οὗ βοϊ ἀΐεγθ Ὀγαπάϊπρ τμαπγβεῖνεδ 
ΜΚ τῃ6 πᾶπὶς οὗ {πεῖς ρϑηςγαὶ ἱπ τοκεη 
οὗ τδεῖγ δϑβοίυϊς ἀενοϊίοπ ἴὸ πὶβ σᾶυδε. 
Βυς 1πεν ναῖε 88 ἃ τυῖε ἰηβιίοϊεὰ ἴοσ ἃ 
Ὀαάγσε οἵ ΠΠεἰοπρ βεγνίςα ; ἴπε ἄρυτε ἴῃ 
18 τεχὲ 8 θοτγοννεά ἔγοπι ἴῃς ἰδτίοσ, νυνί ἢ 
ΜΈΣΟ Εἶτα ῥεπαὶ οἵ βαογεά. Ὧδε ρεπαὶ 
ΜΕ βιδπιρεά οὐ πιδίεδοίογθ, γυ ΠΑ ΑΥ 
δβίανεβ, βοπιεϊϊπεὲ8 οἡ οδρίϊνεβ; Ὀυξ ἰτ ἴα 
οἰεᾶσ ἔγοπι ἰῆς σοπίεχιὶ τπδῖ πε δυῖποτ δ 
ἴπ πιϊπά τῆς στίγματα ἱρά πιεπιϊοηεά ὉῪ 
Ηετοάοιιυβ ἰῃ ἰΐ., στ, ἢ νος ἢ τῆς 
αἰ διίαπβ Α'8δο νγεγε (Δ πλ}]} ας ἴῃ Ἐπεγ κίας 
τε ρ]ε8. Α οἷἶδββ οὗ βίανεβ {ρόδον ι 
διἰιδοῃεά ἔοσ [1ξπ τὸ τῆς βεγνίςε οἵ ἃ ἱεπιρὶς 
Ψετα ὑσαηάεὰ νἱτἢ της πᾶπὶς οὗ ἴῃς ἀείτγ. 
Ῥδὼὺ] ΠΠΚαπβ Πἰ πιεῖ ἴο {Π68ςε ἰπ τεβρθοῖ οὗ 
ἢἷ8. Πξεϊοηρ ἀςάϊςαϊίοη το ἴπ6 πᾶπιεὲ οἵ 
7εβυ5, δηὰ οἵ τῇς πιᾶγκβ ἱπιργίπιθἃ οα 
δὶ8Β Ὀοάγ, Ὁ ννπῖο Ὡς νγὰ8 βϑϑδὶβὰ ἴοσ ἃ 
βενδηὶ οἵ [εβϑ8 ἴῃ ρεγρεϊυϊγ. Τῆδδε 
Μετε ἀουθεῖςβ8 ἴῃς βοᾶγβ ἰεῖ ὉΥῪ [ον 88 
βοουγρίηρ, ὈΥ {πὲ βίοπεβ οὗ [γβῖγα δπὰ 
ἴτε Εοπιδη τοὰβ αἱ ΡΒ ρρὶ, 411 τοκεηβ οὗ 
[Αἰ τ α] βεγνίος το ἢϊβ Μαβίεγ ἰπ νυνὶ οἢ Πα 
εἰοτίεά. 

ψεγ. 1:8. μετὰ τ. πνεύματος. ΤΗϊΐς 
ἔογπι οὗ τπεῈὲ ἤπδὶ Ὁ] εββίηρ οσουΓγβ 80 ἱπ 
2 Τίπι. ἵν. 22 ἀπά ῬῃΣδπιοη 25, Ὀπὶ ποῖ 
εἰβεννῆεγε: ἴτ νγὰβ ῬγΟΌΔΟΪΥ βυρρεδιεὰ 
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17. Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω - ἐγὼ γὰρ τὰ στίγ- 
ματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ' ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 18. Ἡ χάρις 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. 

ἀμήν: 
Πρὸς Γαλάτας. 3 

τ] ησον ΑΒΟ! 17; Κυριον ίησον ΟἾΞΕΚΙ, ; Κ. Ι. Χριστον ᾿᾿. 

ὅ2προς γαλατας ΨΑΒΟ 6, 17, 135; λδά ετελεσθη ΕΟ; δἀά εἐπληρωϑη ὈΕ; αἀὰ 
εγραφη απο Ρωμης ΚΡ 47. 

Βεγε ὃγῪ ἴῃς 5ἴγεββ ἰδ! οχ τῆς 11 οὗ τῆς οἱάεβὲ Μ98. βίδτῃηρβ ἰὶ δβ δὴ δάάϊτίοη οἵ 
ϑρίτ τη ἴῃς Ἐρίϑε]6. Ἰαῖεν ἀδλίε. Τῆς Ἐρίβειϊες ννγᾶβ ενϊθπιὶν 
Τῆε βυδεογράοη ἀπὸ Ρώμης ἰ5 πεῖ με, ττίτίεη Ῥείοσε ἴπε Εοπηᾶπ σδρονν (5εε 

ξεπυΐηε ποῦ οοσγεςὶ. 115 δῦβεπος ἰπ ἴῃς ἱπιτοάυςιίοη, ΡΡ. 144-7). 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ Α. 

ΡΑΌΌΠΙΝΕ ΟΗΝΟΝΟΠΟΟΥ. 

ΤΗΕ Αροβίοϊίς Οουποι! ἔογπιβ ἃ σεηΐγαὶ ἰαπάπηαγις ἴῃ τῆς ΟἸγίβείδῃ 
11πλ οὗ Ραα] Ῥεΐνψεεη Πί8 σοηνεγβίοη δηά ἢίβ οπηδῃ ἱπιργίβοππιεηΐξ, 

ἀϊνίάϊησ {Πς ἰηΐεγναὶ ἱπίο ἔνο ὑἀπεαυδὶ ρογίίοηβ. Τδε ἰεησίῇ οὗ (ἢ ς 

Ελγίίεγ ἰ8 οοπηραΐεά ἴῃ ΟδΔΙ. ἰϊ. 1 αἵ ἐοαγίεξη γεαγβ; θαΐ [Πϊ8 πᾶν ποῖ 
ἰπιρῖν 8 ἰοΐδὶ οὗ πιογὲ ἤδη τῃίγίεεη; ἔογ {πε Ὀγοίεη γεαγβ δὲ ἔπε 
Ῥεσίπηίΐης ἀπά εηά αγὲ Ῥοίῃ ἱποϊυάεά βεραγδίεϊυ ἰῃ ταί ἰοία]. Τῆς 

ἴῆγες ἢγϑὶ οὗ ἴπεβε ψεγε βρεηΐ ἰῇ ᾿Ὠαπηδβουβ, εχοθρί ἃ Ὀγίεῖ βοήουγη 

ἴῃ Αγδρία, δοσογάϊησ ἴο Οδί. ἱ. 18 : ἴδε γεπιαϊηάεγ ἰπ ογ ἀγουπά Ταγβϑυβ 

Δηά Απεϊοςἢ, ψὶτἢ τῆς ἐχοερείοη οὗ οπς Ὀγίεῦ νἱβιε το Φεγαβαίεπι ἴον 

δε σοηνεγδηοε οὗ Δ1π|8, ἀπά ἃ βυαδβεαυξηῖΐ πιίββίοη τὶ Βαγπαραβ ἴο 

Ογρευβ δηά Αβία Μίπογ. Τῆε νἱβἰξ ἴο Φεγυβαίεπι τγαβ ἴοο ἀπενεηξμ! ἴο 
ΟΔ1] ἔογ ποξῖςε ἱπ ἔπε Ερίβι16. [{8 ἱποίάεηξαὶ σοπηεοξίοη πὶ ἐπε Ὠβέογυ 
οἵ Ηεγοά Αρστγίρρα ἀείεγηγίῃεβ ἰ8 ἀαΐε : Ηεγοά γεϊρηεά ἔγοη 41 το 44; 

δἰ8β ρεγβεουϊζίοη οὗ ἴῃς ΟΠυγοῦ οσσαγγεά ποῖ ἰοησ Ῥεΐογε Ὠἰβ ἀδαίῃ, 

Δηά δεά «αἰγεδάν Ῥεσύῃ νῆδη ἴῃ δηνουβ αγγίνεά δὲ δΦεγαβαίεηι. Τα 

7οἷπί πιίββίοη οσσαρίεά αἱ ἰεαϑί ἔνο γεαγβδ, ργοῦΟΙ Ὁ πιυςἢ ποτα ; ἰξ8 

Βύσςεββ Ἐβιδ } 15Πηε4 ῆς ροδβίτίοη οὗ Βαγπαραβ δηά ῥϑυ] [Ὠγουσδουξ 

ἴδε ΟΒυγοῦ 848 Αροβίίεβ ἴο {πῈ Οεδηΐεβ, ἀπά 1εἀ το ἴῃς σοπίγονεγβυ 

ἰη τεραγά ἴο οἰγουπγοίϊβίοη τσ γὰ8 βεξεεαὰ ὃ. ἴῃς Αροβίοϊίς σουποὶϊ 

Αἷ δεγυβαίεπι; εν ἀθη εν πὸ Ἰοηρς {{π|6 ἱπέεγνεηςεά Ὀεΐψεεη [8 ἔσγ- 

ταϊηδεοη ἀπά {πε Οουηοί!. Εγοι μαξ {ἰπης ἴογναγά πε σοπείπυουβ 
Ὠδτταῖϊνε οὗ Ἔνεηΐβ ἰω τε Αοΐβ ἔαγη βῃε8 πιαΐογίαὶ! ἔογ ἀδείησ ἀρργοχί- 

τηδίεϊυ ἴῃς βυσοσεβδίνε βίασψεβ οἵ Ια} 8 δροβίοϊίς οαγεεσ. Ης δπά 
Βαγδαραβ γεϊαγηεα δἵ οςς ἔγοτῃ Φεγαβαίεπι ἴο Απιίοςσῃ, ἀπά πιθοῦ 

ΟΠ γί βείδηβ σαϊμπογεά ἔπεγε ἔγοπιὶ Φεγυβαίεπι, ἱποϊυδϊης Ῥεΐεγ δηά 
οἴδπεογβ ψῇοβα παπΊεβ ἅγε πιεηϊίοηεά. Τῆς ᾿ἰεηρίῃ οὗ ἐμεῖγ β8ο͵ουγη 
ἰῃ Απείοομ δπὰ {με πεϊσῃρουγίησς Ομαγομεβ σαπηοῖ ΡῈ ἀείεγπιίηρα 

στ ργεςί βίο, ἃ8 ἰδ ἰ8 οοῖ πονῇ δἱ νψῆδξ βεάβοη ἔπε Οοαηο!! ἴοοῖ 

Ρίαςε; ἰἔ δὲ {πε Ὀεσίπηίηρ οὗ σἱηΐεγ, ἔθεον πιαϑὲ ἢανα γεπηδίπεά ἔπεγα 
ἴδε ψΠοΙῈ ψπΐεγ; ἰἔ πεαγ {πε επηά, ρεγῆδλρβϑ οὐ ἃ ἴεν ψεθῖβ. [|π 

εἰπε σαβε [ἴ ἰ8β σογίδίῃ {παΐ πείῖμεν Βαγηαραβ ποῦ Ῥαϑυΐ βίαγίεά 
ΝΟΙ, ΠῚ. 13 
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Ὀεΐογε βργίηρσ, ἔογ ἴῃς πανίσαιίίοη οὗ πε [μεναπὲ ἀπά ἐδα ρβββεβ οὗ 

Μουπὶ Ταυγυβ Ὀεΐννεθεη ΟἿ οα δηὰ Οδίαϊία σψεγα δἰ οἱοβοα ἰῇ 

νἰπίεγ ἴο ογάϊηδγυ ἔγανεῖεγβ. Τῆς απιουηξ οὗ {{π|ὲ δρεπέ ἱπ δα 

βεςοηά νίϑιξ ἴο Βα Οαἰακίαη ΟΠ αγοῆΒ, ἰη Μαςσεαοηία, αἱ Αἰπεπβ, δηά 

οὐ ἴδε ΨΥ ἴο Οογίητςῃ, ἰ8 ἀποεγίαίη, Ραξ ἐχοεεάεά δα] ἃ γεᾶγ δὲ ἔα 
Ιοψεβὲ σοπιρυϊατίοη, ἀπά τἢε Οογίηςίαη πιίηϊβέγυ σαπηοῖ μαννα ἴδ! ]!ο 
ἴατ ββογί οὗ ἵἴνο γξεαγβ, 88 ἰἴζ Ἐπιργασεά βανογαὶ ϑαρραίῃβ ἰὴ δα . 

Βυπαφοραε, εἰσῃπέεθη τηοητῆβ ἰῃ ἴῃς ἤουβε οὗ δυβίυβ, Δηά ἃ ἔαγέδεν ί 
ἰπἀεβηϊζε δοϊουγη (γεέ »ιαην 4475) ἴῃ τῆς οἰγ. [ἃ πᾶν Ῥε ργεβαπιεώ, 

88 δες δΒαβίεηεά ἔγοπιὶ Οδηςσῆγες ἴο Φεγυβαίεπι) ἴο σοπιρίεῖα ἢἰ8β νον 

δηά Κϑερ {δε ἔεαϑε ἕπογε, (παΐ ἢς αγγίνεά Ὀεΐίογε Ῥεηΐεοοβί, δρουξ { 

τῆς 88π|6 βεάβοὴ (δας ἣς ἀεραγίεά ἔγοπι Αηϊίοοῦ οἡ ἢί8 ἔγανεΐβ ; 80 : 

ἔδαῖ ἔδε ἱπέεγνδι ψὰ8 δροιξ τἤγεα γεαγβ ἴῃ αἱ]. Αμοίπογ ρεγίοά οὗ 

ἴῆγεε γεαγβ Ἴαγγίεβ οὐ (ες δίβίογυ ἴο {δε επὰ οὗ ἔπε Ερβμεβίαῃ 
τηἰηἰβέγυ ; ἴ ἰηοϊαάεβ Ηγβὲ ἃ ἰουγηεν ἔγοπι ΨΦεγυβαίεπι ἴο Ερἤεβαβ, 
ἰῃ τῆς οουγϑα οὗ ψῃϊοἢ ἣς 5ῤέηέ δοριὸ ἐΐρις ἴῃ ᾿Απεοοῦ ἀπά σψεηξ 

Ονεγ 411 [πε Οαἰακίαῃ σουπίγν ἰῃ ογάεγ, ἔπε ἴῆγεε πιοπίῃβ᾽ πιϊηϊβέγν 

ἰῃ ἴδε βγπαροψίε, δηά ἔψο γϑαγβ ἰῇ ἴῃ βοῇοοὶ οὗ Τγγάππυβ, απά εηά8 
δρουΐ Ρεπίεοοβε (1 Οος. χνί. 8). Αποίῖπεγ γεαγ Ὀγουσῆς (πε Αροβίϊε 
ο δεγυβαδίεπι, αἴζεγ νἰ βίείησ ἴῃς Μαςεάοηίδη ἀπά Οογίπεπίδη ΟΠ γα 68. 
Ηἰἴδβ ἱπηργίβοηπηθηί---ἢγϑὲ δὲ δεγαβαίεπ), (ἤθη δὲ ὕξεβαγεα ἀυγίησ (Πς 
ἰαϑὲ ἔσο γεαγβ οἵ ἴδε σονεγηπιεηΐ οὗ ΕεΙχ δηά ἰῃε ἤγβε ραγί οὗ ἴῃς 
ταῖς οὗ Βεβίαβ, δηά ᾿δβεῖν οὐ {π6 ψᾶὺ ἴο Ποπιε---οσουηΐβ ἴογ Ὠδαγὶν 
τῆγεε γεαγβ πιογε, τηβμίην ἃ ρεγίοά οὗ ἴδῃ γεαγβ ἰῃ 411] Ῥεΐννεεη ἢΐβ 
ἀερατγίωγε ἔγοπι Αηξίοσἢ οἡ Πὶβ βεσοηά πκίββίοη- ουγΕΥ δηά ἢἰβ ἀγγίνα 

ἴῃ Εοιηε. 
Α ναϊυαρίε οἷα ἔογ ἀεϊεγπγίηίηρ πε ἀαέε οὗ ἐπαξ ἐνεηξ ἰβ δυρρ!ε4] 

ΌΥ {δε Ὠίβίοτυ οἵ Εεϊίχ. Ηἰβ γεςδὶὶ ἑοοῖκ ρίαοε 6 ββογί ἔπιε Ρεξογ8: 
ἴδε ἀερατίαγε οὗ Ραα] ἔγοπι σβεβαγεα. Ηες ψ88 ἔο οννεά ὈῪ ἃ Βοβεὶ! 
ἀεραϊαϊτίοη ἔγοπι Οξεϑᾶγεα σοπιρίαἰηίησ οὗ 8 πιὶβρονεγηπιεπῖ; Ὁ 

ΔΡΡΑγοπεν ἵἔπεγε μαά ὔοΐ εξ {εἰπὲ ἴο ογβδηΐίβαε πὰ ἀδβραίοῃ 

Ὀεΐογε πανίραϊίοη οἰοβεά ἴογ ἔπε πίπέοεγ, οἰμβεγνίβε {πε Ποπιδη δε 
ψουἹά πᾶνε μεαγά οἵ Ῥαυ]}5 ἀρρϑαὶ ἰο βεϑαγ (ὡ(. Αςΐβ χχνίϊ!. 21 

80 ἔπαΐ Εεἰἰπ τναβ 8Ε}}] αὐναϊ τίη Ηἷβ ἐγίαὶ δὲ ἔοπιε. Νον ἰΐ [8 ργεῖδ 

ςογίαίπ ἐπαῖ Εεϊὶχ γεϊαίπεά ἐπ σονεγηπιεηξ οὗ Φυάξεα ον ἴῃε ἢγ' 

ἔἢνε γεαγβ δἴϊζεγ ἔπε βοςεββίοη οἵ Νέετγο, ἰῃ βρίϊε οὗ ἔπε ἀΐβργασε οὗ πᾷ8 

Ὀγοῖδον Ῥᾳ!δβ δὲ ἔδμε ἱπιρεγία! οουγί---β ἰοηρ, ἰπ ββογί, δἃ8 Βυγγῃυβ 

τηὰ ϑεηεοα ἀϊοίαξεά ἐπε ροϊίον οὗἉ ἐπε επιρίγε, αηά τνὰβ ποῖ γεςδ ε 

Ῥεΐογε 59. ἴῃ βρίξε οἵ μἰβ ογυειευ ἀπά εχίογιίοη μὲ τεϊαίπεά {δι 

οοηδάδηοε οἵ Βυγγῆαβ ἴο ῃε ἰαβὲ, ρεγῆαρβ Υ ἴπε νίρουγ οὗ Πί8 

ξονετγηπιεηξ, ρεγθαρβ ἔγοπι ρεγβοῇδὶ πιοίϊίνεβ ; ἀπά ἰξ νὰ ργοῦδθὶν 

ἴδε βαρρογέ οἱ Βυγγῆιβ Ἔνεη πιογα ἔπαπ ἐπα τα! τῃ οὗ Ῥα!45 νυ μος 

." 

ὈΙο Ζθα (δοοσίο 
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βΒεσαγεα ἢίβ δοαυϊξία! δὲ βοπιε; ἴον Βαγγῆαβ Ῥγοσαγοά ἔγοπι ἐῃς ἘΠΊΡΕΙΓΟΓ, ἃ5 {Π6 γεβαΐε οἵ ἐῆς ἐηααίγν, ἐΠε αἰβέγα πο βοπηοπε οἵ τῆς Δεν 88 οἰείζεηβ οἵ σξεβαγθα γῆ παά ἱπιρισπεά ἐς οοπάμςε οὗ Βεἰΐχ, ἈΠ4 ἐπε βυβίεπιαξίς δάἀορείοη οἔ ἃ τίρογουβ ροϊον ἔον ἐμε τεργεββίοῃ οὗ ψεννίβῃ βεάϊείοπ Αβ ἐῃε ἀθαίῃ οὗ Βαγγῃιβ ἕοοῖς Ρίασε ἱπ Ἐβργυαγυ, 
62, ἐμε ἐγία! οἵ Ἐδιὶχ σαπποῖ ἢανὸ Ῥεδη ἰαΐον ἐμδη 61. 1 σοποίαάς, 
τπεγεΐογε, ἐμαξ ἢΐβ γεοδῇ! ἕοοῖ Ρίαςε εἰπε ἰῃ 59 οὐ 60, αηά ἐμαὶ ῥᾳαὶ 
γεδομεά ἢοπια βαγὶν ἰπ 60 ογ 61. [1 Ρχοξ. ἘαπΊβαν ἰβ γίσῃε ἱπ ἢΐβ 
οοπέεπέϊοη (Ε χροσίέον, νοὶ. ϊ., 1896, ρ. 886), ἐῃαξ ἐῃε νογαρε οἵ 
Ῥδαὶ! ἕο Ῥαϊδβεῖπε ἕοοῖ Ρίασα ἱπ 57, ἐῃΐβ 18 ἃ ἀβοϊβίνε σοπῆγπιαΐίοη 
οὗ ἐῃς φβαγίίεγ ἀδίο. Πεοκοηίηρσ Ῥδοῖς ἔθη γεαγβ νὰ αγγίνε αἕ ἐπ 
βργίηρ οἵ 50 ογ 51 ἕογ ἐῆς ἀαίε οἵ ῥα! ἀεραγέαγε τυϊεῃ 5:85 ἔγοπι 
Ἀπείοςῃ. [ τῆς δαγίίοσ ἀδξς Β6 Ἀβϑιπηθά, 1 ἔφα ἴξ ἐπαξ ἐπε Αροβίοιίς 
Οὐαποῖ! τναβ Βείά βοπὶε πγβεῖκβ θαγίϊου ἴῃ 80; 1 τῆς ἰαξέεν θς ργε- 
ἔεγγεά, ἴ δ πὶ αἀἰβροβεὰ ἕο ἀδΐε ἐῆε ἈΑροβίοϊς (οαποὶϊ ἰαΐρ ἰπ 50, «ηὰ 
ἴο σοποίιάς ἐπαξ τῆς υυϊπέογ οἵ 50-51 τγαᾶβ Βρεπέ ἰπ Απείοοῃ ογ ἐξβ8 
ποῖβῃθοιυγῃοοά. Εἰτμονγ τβοκοπίησ ἰϑαάβ ἕο ἐῃε Ἵδβοῖςς οἵ 837 ἴογ ἐπ 
γϑαγ οὔ ἔπε σοηνογβίοη, Δοσογάϊης ἴο ἐπε σοπιραξαξίοπ πιαάς ἰπ Οαί. 
1. 1. 

ΤῈ [5 ἔγαθ ἐῃαξ πιοβὲ ογίεἰοβ ἕανοαγ ἐδ δἀορίίοη οἵ Δῃ φαγί ον ἀδέε 
ἴπδη 837 ἴογ τῆ σοηνογβίοῃ, θαξ “ἢ εΗν (651 τΠ|πΚ) θεοαυβα 80 {{ξπε|ς 
8 Κπουγῃ οὗ {6 γϑαγβ ἱπηπιεάϊαξεῖν ἕο! ουνίησ τς ἢγβὲ Ρεπέεοοβέ. [ξ 
5ΕῈΠΊ8 ἴο ΠΊΘ, οη ἔπε σοπέγαγυν, ργοθαῦδίε ἐμαξ βϑνθγαὶ ὕεαγβ οὗ βἰἰθηΐξ 
γον ἱπέογνεποα Ῥείογε ἐῃς ἀἰβοίρ!εβ ὑγεγε βέγοηρ ἐπουρῇ ἰπ ἐμεὶγ 
[αΙ ἢ ἕο Ἔβέα δ] 15ῃ} Ἐμεπιβοῖνεβ ἰπ Φδγαβαίθπιὶ απά ἕασεα τῆς ρογβεσαξίοη 
οἵ ἔπε γυΐεγβ ; απά 1 Βπά ἰπ ἐῃε Αοῖβ πιδηΥ ἱπαϊσαείοπβ οὗ ἃ σοπδβίάθγ- 
8016 ἱπέεγνα!. Βαὲ ἰξ ἰβ ἐπουρῃ Πογα ἴο σοπιραγα ἔδα Πἰβίογυ οἵ 
πε ἢγβε σγεαξ ρογβεοιιξίοπ οἵ ἐῃε σμαγοῃ, νηΐ 8ανα οσσββίοη ἔογ 
πε σοπνογβίοη οὗ ϑααὶ, υυἱτῃ ἐπὸ Ραγείσαϊαν οἰγσαπιβέαηοεβ οἵ ἐδ 
γεν 87 γεσογάβά ἰπ Ψοβερῆιβ ψῃϊοῆ ἱπγργεββ οὔ πΊ6Ὲ ἐδ σοηνίςείοα 
τπαξ ἔπε σοπνογβίοπ οσσαγγεά ἰπ ἐπαΐ γεαγ. Τῇα παγγαξίνε οἵ Αςξβ 
ΥἹ.-ἰχ, Ἐχῃ δ 8 ἃ γεπηδγκα δ] βογίοβ οἵ δνυδηέβ :--- 

1. ϑέερμεη νγαὰβ ἱπαϊςξεα ἔογ ὈΙΑΒρμ πΊν, πὰ αἴξογ ἃ γεσαίαν ἐγίαὶ 
Βεΐογε ἐπε Φεννίβῃ δαςμογίειεβ νσαβ σοπάθπιποά ὈῪ δοοϊαπιαίίοη, σαγγίοά 
νἱεμουξ ἐΠῈ νγα]!8, ἀπά βίοποά ἰο ἀδαίῃ ἰπ βέγίοξ αοοογάαπςθ σε ἐμ δ 
Ργοσδάαγα οὗ ἔπε Νίοβαϊς ἃν. 

2. ΤΗϊΒ νγὰβ ἐο]οννεά ὃ. ἀοπη ΟΠ Ἰαγν νἱβίἐβ ἕο ἔς ἤουβοβ οἵ 
ΟὨ γι βείαπβ, γῆο τόσο Ὁγγαβέεα, ἱπιργίβοηθά, απὰ σοπάεπηποά ἕο ἀφαίῃ 
ὃν ἐπε Δεν ίβῃ δαϊπογίεϊθβ, ὅδα] Πἰπηβοὶ δἰνίησ Πίβ νοΐε ἀαραίηβέ ἐῃεπὶ 
(Αςβ χχνί. 10). Α βυάάεη γείρῃ οὔ ἔδγγογ Ργαναῖθά ἔογ ἃ βῃογέ ξἰπης 
ἴῃ δεγαβαίεπι; απά ἐἤδπ οδαβεά δ8 βυάάξηϊν, Ἰεανίηρ ἐῃε Αροβεῖεβ 
πε ΠΊΟΓΕ ἔγεε ἴο σοπια ἀπά σὸ ργεδοπίηρ ἐῆς ξαϊξῃ. 

ριοσοα γα ΟΦ 
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8. Τῇε ϑαημβεάγίπ ψεγα δ0]ε ἴο ρίνε ϑὅδι! δυϊμογίεν ἕο Ὀγίην 

ΟὨ γι βείδηβ ἔγοπη ἴῃς ργονίπος οἵ ϑυγία ουϊβίάςα δυάξα Ὀουμπά ἴο 
Φεγαβαίετη ἴογ ἐγία!. 

Ηἰβζογίδῃβϑ βανε ψἱ τ βοπιε γεαβοη αὐεβιίίοπεα ἐπε ροββί δ ΠΠν οὗ 
βυοῇ ργοσθεάϊησβ 48 ἴπεβε ἱπ ἃ Νοχπίδη ρῥγονίηςε : ἔογ ἴδε ἱπιρεγίαὶ 

ϑονεγηπιεηΐ τηδίπίαίηθὰ τὴ ἔπε αἰπιοβὲ ᾿εαϊουβυ [18 ἐχοϊαβίνε ργε- 
τοραῖϊνε οὗ [πὸ δηά ἀξαίῃ ονεγ ἰΐβ βυδήεοϊβ [ῃγουσπουΐ τε επιρίγο ; 
με Ἔχίγεγηα νἱοίεησς οὗ γε σίουβ ἕδοϊίοηβ τηδάς ἴῃς επίογοεπιεηΐ οὗ 
ἴ8!18. ῥγίῃςίρίες πογεὲ εββεπίδαὶ ἰὰ Φυάξδοα ἔπδη εἰβενθεγε, ἀπά ἔπε 

τερεδίεα Ὀυΐ ἔμεε εἴογίβ οὗ ἕῆε ϑαημεάγίπι ἴο ργοσαγε ἴῃε ἀδαίῃ 

οὗ Ῥαυϊ, βγϑὲ Ὀν αϑϑαββίπαϊίοη, ἔπεη ὉΥ ᾿υαἱςοία! βεηΐεπος οὗ {πε 
Βοπίδη βονεγῃογ, Ἔχε ΠΊρΠ ν δὲ οπος {πεῖν ἱπιροΐεησε ἔογ με ἰη- 
Βιοξίοη οὗ σαρίζα! ραηιβῃπιαπέ, ἀπά ἐδε ναὶ] ἱπιρογίαπος οὗ Ἐοπιδη 

Ῥγοίεσξίοη το ἔς Αροβίοϊίς σδυγοῆ. [1 [8 ἔγας τδξ οπε οἵπογ ποϊεὰ 
ΟὨΒγίβείδη, δαπιεβ ἐπε Ὀγοΐδμεογ οὗ [πε [,ογά, ψαβ βίοηπεά ἴο ἀδβαίῃ, {τὰ 

Θίερῃεη: δυῖ {παΐῖ νψὰ8 δὴ ἰβοίαϊε δοΐ οἵ πιοῦ νἱοίεπος ἀυγίης δῇ 
ἱπέεγγερηατη, ἰηβεϊψαίεά ὉΥ 4 ἴαπαίξίοα! Ὠίρη-ργίοβϑε, πὰ ργοπΊρεν 

Ῥυηίβῃεά 48 84η ουὔΐγασε οη Βοπίδη δυϊβογιίυ. 
Τῆς πιοβέ βιγικίης ραγαεὶ το {πε ἐγίαὶ οὗ ϑίερπεη ἰβ ργεβεηΐζεά 

ὈΥ ταὶ οἵ Πίβ Ὠἰνίπε Μίαβίεσ. Βοίῃ αἰΐϊκε ψεγε ἔουπά συϊν οὗ 
ὈΪΔΒΡΏΕΠΊΥ, ΡΑΓΕΪΝ οὐ πε ενίάεπος οἵ ψίϊπεββεβ, ΑΓΕ οἡ {πεὶγ 

οὐγῃ σοηξεδβίοη οὗ ἔλα. Βυΐ ψδη τῆς ϑαπμεάγίπι) ἀρρεαϊεά ἴο 

Ριαῖε ἴον σοηβγιηδίίοη οὔ ἔπε βεηΐεησα, μὲ τππεὲ {πε ἀρρεαὶ στ 

διτέεν βοογῃ, Ἵμπαιεησίησς {πεπὶ ἰῃ ἀσγίβίοη οὗ ἐπεὶγ ἱπηιροΐεπος ἴο 

ΠΑΡ οὐ {πεπιδεῖνεβ {πε βεηΐεησε οἵ ἀθαῖ ψῃϊο ἔμεν Βαά ργε- 
βαιηεά ἴο ρῥγοηουησα ἀροὴ τς ργίβοηεσ. Τῆηΐβ ψὰβ ἱπάδεεάδ τὸ 
5Βο] ΠὰγνῪ ἰηβίαησε οὗ {πε ΠαυσΠ δηά ἀγγοραηΐ βρίγὶς σῃΐοῃ ΡΙ]αΐα 
ἀϊβρίαγεά [γουρῃουΐς Πί8 δὐπιίηἰδίγαϊίοη. Εογ πΊδην γεαγβ ἢς σοη- 
τἰπυεά ἕο φαγῃ {πῸ δαίγεά οὗ πε δεν ὈῪ Πί8 ἱπιρεγίουιβ τεπιρεγ 

8ηά εχοαββῖνε βενεγίίυ. [{ 8 ατίογν ἱπογεάϊθ!ε ἔμπας ἰηϊοίεγαδίε οὐἵ- 
ΓΆσεβ οὐ ΝοπΊδῃ Δυξῃογίυ, Πκὸ ἐπα ρυδ]ὶς βιοπίηρ οὗ ϑίερδεη δπά 

᾿ 70 αἱἹοΐα! πχαγάεγβ οὗ οἵπογ ΟΠ γι βείδηβ αἱ Φεγαβαίεπι, σδῃ ἢανε οοουγγεά 

απάον ἴδε σονεγηπΊιεηΐ οἵ ΡΪαῖε. Νον ἐπαξ σονεγηπΊεηΐϊ ἰαδίεά ἴεη 
γεαγβ, δῃὰ ΟἿΪν οαπὶα ἴο 8η εηά ὃγῪ δίβ ἀεροδβί[οη ἰῃ {ππ γεαγ 37. 

Ηἰβ τεπιοναῖ πιδάάα νγὰν ἴογ πεν γυΐεγβ δῃά πεν πιδαβυγεβ ἰῃ Φυάξεα, 

ἔονς τῆς Επιρεγος Τιρεγίαβ, μανίησ ἔπε Ὀεσοπῆε ἰηνοίνεά ἱπ γὰγ 
στ Αγεΐαβ οὐίησ ἴο 6 αὐᾶγγεῖ δεΐνεθη {παΐ κίησς ἀπά Ηεγοά 
Απεραβ, μαά σοπιπηιίβείοηεά ΜΝ εἰ ὰ85 ργοσοηβϑαΐ οἵ ϑυγία ἴο ἰεδά δὴ 

ἐχρεαϊτίοη ἱπίο Αγαδία απὰ δἰΐδοκ ἢίηι ἰῃ Πἷβ σαρίία] Ρεῖγα. Αβ τῆ ϊ8 
ἔογος μά ἴο πιᾶγοῦ δογοββ ιαάδβα δπά τηδῖο ἰξ ἔπε Ραβε οὗ ορεγδίίοῃϑβ,. 
Ν εεἸΠ 8 ψὰ8 ἰηνεβίεά τη βαργεπηα δυϊπογιν ἴῃ παὶ σουπίγγ. 
Τῆς βυρροτγτὲ οἵ {πε Δεν ίβῃ πἡδζίοη Ὀδοδπιε ἰηάϊβρεηβαδίε ἴον ἢ 8. 
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βυςςεββ, δηά ΜΝ τε ]1Π18, ἃ Βαρρία δά ἀπβογαρυΐουβ σουγίίεγ, αἴζεγνγαγάβ 

ποίογίουβ 848 ἴῆς Ῥαβεβϑί βυσορῃαπε δὲ τῆς ἱπιρεγίαὶ Ἴουτγέ, εξ πὸ 
βίοηε υηζυγηεά ἴο ψίη {πεῖς ἔανοαγ. Ηεξ αἵ οὔσε αἰβηχίββε Ρι δῖα 

ἰῃ ἀΐδσγαςε,1 τεπι τε οὐποχίουβ ἕαχεβ, γεβοϊπάεά ὑπρορυΐαῦ γεραΐα- 
τίοηβ, δηά γερβίγεά ἰῃ ρεγβοὴ ἰὸ Φεγυβαίεπι ἴο συγγν ἕανουγ ὈῪ ἔεββἕβ 

8ηά βδογίῆοεβ ψῆϊε Ηἰβ ΓΙ ψὰ8 ου ἔδε πιᾶάγοῆ. δὲ ἕπονν ἔγοῃι 

Φοβερῆυβ παξ Ὠίβ πιοϑδί οβίεηϊαίίουβ απὰ ϑβυσσεββίμ! ἀϊβρίαν οἵ 

βυπιραΐῃν σι τῆς δενβ ψα8 ἴῃς γεβιογαξίοη οἵ ἴῃς βασγεὰ νεβίπιεηξβ 

ἴο {πε συβίοαν οἵ {πε ργίεβιεμοοά, ννῃϊοῇ δἰβ ργεάξοδββογβ παά Ὠἰτπεγίο 
τεϊαίηεά ἰῃ {πεὶγ οσ παπάβ ψίξῃ ἰεαΐουβ σᾶγα 48 ἃ δοβίαψε ἔογ 
Φενίβῃ ἰογαίιγ, απὰ ἐμαὶ με Ὀεβίονεά ἔπε οῆσε οἵ Πίρῇ ρῥγίεϑδε ου 
ἃ 8οῃ οὗ Αππδβ δε ροψεγία! ἢεδά οὗ ἴῃς ρῥγίεβεὶν οἰϊσαγοῦγ. Τῇαῖ 

Οἰἰσαγοῦν παά ὈΥῪ ἐμαὶ {πὸ σοποείνεά δε 88π|6 [εδίουβ ἢαΐϊγεά 

ϑαϊηβί ἴῃς ἀἰϊδβοίρίεβ οἵ Οἤγίϑε δ δραϊηδὲ ἐπεὶγ πιδβίεγ; δπὰ δῇ 

υἀηβογαρυΐίουβ σοναγηογ {πὸ Νιτ6ΠΠἰὰ8 σουἹά Βηά πο σἤδαροῦ τηδδηβ 

οὗ σγατγίησ πεπὶ ἔμδη πε βυγγεηάογ οὗ δῇ ἀπρορυΐαγ βεςῖ ἴο ἐμεῖς 

ἍΜ. τὲ πιαγίγγάοπι οὗ ΟὨγίβείαηβ ὉγῪ Φενίβῃ ζΖεαίοίβ ἴογ {πε 

μα᾿ν Ὀεοδίης ἰῃ βπογί ἃ8 παΐωγαὶ ὑπάδγ ἴδε οἰγοιπιβίθηοαβ 88 ἰἴ ΜᾺ 8 
ΠΟΠΐΓΑΓΥ ἴο ἔπε ἱπιρεγία! ργίποίρὶε οὗ γεϊσίουβ ἰοϊεγαιίοω, δά δά 

Ῥεθη ἱπσοηςείναρίε ἀπάονρ Ριαῖε. ΤὮς ργεέβεησς αρδϑίη οὗ Ν 6118 

ἰπ δεγυβαίοπὶ βυρσροβίβ ἃ γεαβϑοηδῦϊε ἐχρίδηδίίοη οὗ ἴδε τηϊββίοη ἴο 
Παπίαβουβ, ψῃϊοῆ οουά Παγαϊν δανεὲ ὕεεη υὑπάεγίδκεη ψίτβουΐ 

Ἔχργεββ βαησίίοη ἔγοπι (ἢς ργοσοηβαί. 

Εἰπαῖν, {πε εἰγοαπιδίδηςεβ οὗ {πε γεαγ 87 σοπιρίεἰεῖν ἐχρίαίη {πα 

γαρίά τεγηγίηδίίοη οὗ ἔῃς γείσῃ οὗ ἴεγγογ ἰπ ἔπε Ομαγοῆ. Εογ δδουΐ 

Ῥεηΐζεοοβὲ ΜΝ το] 8 γεςεῖνεά τἰἀΐησβ οἵ [πε δπιρογογ᾽β ἀθδαῖῃ, δηά 
Ὀεΐης ρεγβοηδίν ἀϊβροβεά ἴο 846 ψ τ Αγεῖδβ ἀσαίηβε Ἡεγοά Απεΐραδβ, 

ἢε δῖ οὔςσε αραπάοηεά (ἢς ἐχρεαϊιίοη, ἀπά σίαά!ν τεϊαγηεά ἴο Απτιοςῇ. 
Εγοτῃ ἔδε ἀαν οὗ Τιδεγίαβ᾽ ἄδοεαβα πὸ πιοίϊνε γεπιαὶηεά ἔογ σουγίίης 

δενίβῃ ἕανουγ : ἴῃς πεν γείσῃ Ὀγουσῃξς τἱτῇ ἰξ ἰπ ἕαςς δὴ εηίίγε γὸ- 

νεγβαὶ οὗ Βοπιδῃ ροϊον ἰῇ ῃθ8β6 γερίοηβ ; ἴῆς ΟΒαγο εηϊογεά οησε 
τῆογε οοπιραγαῖϊνε ρεαοα ἀηάεγ {πε Βῃεῖζεγ οἵ Ἐοπίδη ἱπαϊβεγεηςσε ; 

δηά Ὀείΐογε ἰοης ἔπε τῃγεαΐβ οἵ Οδίυβ Οσεβαγ ἴο εἐγεοῖ ἢΐβ ονῃ βίδξας 
ἴῃ ἴδε τεπιρίε οὗ Οοά ἐαγηεά ἐπε ἐπουρῃίβ οὗ ἔπε δενβ ἔγοπι δεέϊδοκβ 

οὐ ἴδε ΟὨγίβιίδη γεϊσίοη ἰο ἔπε ἀεΐεηος οὗ ἐμεῖγ ονη. ὙὉΤπεγα (8 ἴῃ 

βδογῖ οὔὲ ρεγίοά, δηά οπε οὐΐυ, ἰπ {με Βοπηδη σονεγηπιεηΐ οὗ δυάξεα 
ἀυγίησ νῃϊσἢ ἴῃς πιαγέγγάοπι οὗ ϑίερμεη δηά πιδὴν οἵμεγ ΟΠγίβιίδηβ 
ἰῃ Φεγυβαίεπὶ 88 εἰἴϊμεγ ργοῦαθὶε οὔ ἔεαβίρίε, αῃὰ ἐδαΐ ἰβ τῆς βγβί 

[41 οὗ τῆς γεαγ 87. 

1Υὖὧἕ΄ἢἂε ἀδῖς οὗ Ρι]αις᾿Β ἀδροβίείου ἀπά οἵ τῆς βυθβεαυεηὶ ὄνεπῖϑ 16 βχεὰ νυν 
80πὶ6 Ρῥγεοϊβίοῃη ὈῪ ἴπε επηε οὗ δ'8 αγγείναὶ ἰη οπιε: τβουρῇ ἢε μαβιεπεὰ τ ἘΠ Ὸγ 
Δοοοτάϊηρ ἴο δὶ8 ἰπβιγιςτίοηβ, ἢς ἀϊὰ ποὶ διτῖνε Ῥείοτε ἴῃς ἀφαῖῃ οἱ Τιδεγίυβ ὁπ 

τό Μασζοῦ, 37 (305. Α4πέ., χνι!,, ἐν.» 2). 



ΑΡΡΕΝΟΙΧ Β. 

ΟΟΜΡΑΕΙΘΟΝ ΟΕ ΤΗΒΕ ΕΟΜΑΝ ΨΊΤΗ ΤΗΒ ΟΘΑΙΜΑΑΤΙΑΝ 
ΕΡΙΒΘΤΙΚΕ. 

ΤΗΕ ροβίτίοη οὗ Ραα] ἐοναγά ἴῃς Ποπιδη ΟΒατγοῆ ἀϊδεγεά συ άεἰν ἔγοηι 
παῖ ψῃϊοῃ ἢ Πεϊά ἴῃ γεραγά ἰο ἔῃε Οαἰδιίαη, ἀπά ἢϊβ δἰζτυάς ἱπ {πε 

ἴνο Ερίβιεβ αἀἰεγβ δοοογάϊησίγν. Ηε μαά ἴδε βίγοηρεϑὶ ροβϑίδίε 
οἰαίπὶ οὐ ἴδε Ιογαίεν οὗ ἴῃς Οαἰαϊίαηβ, ἴον ἢς μδά βρθηΐ πιοῃῖῇῃβ ἴῃ 
[ουηάϊησ δηὰ εβιδὈ!βηίης εδοῦ οὗ {πεῈ Οδμαγοῆαβ, δά γεσθηεὶν 

νἱβἰτεά τῃ6πὶῈ αἴγεβῃ, απὰ ψγοῖς ἴογ ἴῃς ὄἼχργεββ ρύγροβε οὗ Ἵσῃεοκίησ 

ἃ (ῃτεδξεπαά γενοῖξ ἀραίπβε ἢΐβ Οοδρεὶ δπὰ ἢίβ δυϊμογίίιγυ. Ηε ν88, 
οὔ ἴδῃς σοηέγαγυ, 81}}} ἃ βίγδησεγ ἴο Ἐοπιε, ῃδά πο ρεγβοηῃδὶ Ἴχρεγίεηος 

οὗ {πεῖν δοΐυδ! σοηάϊείοη οὐ βρεοίαὶ ξεπιρίδείοηβ, ἀδῃά πο τογε οἰδἰ πὶ 

οὐ {δεῖν αἰϊερίαπος ἕδη οὐ δὴν οἵδεγ σοηνετίοά Οεης68. Ης ν 88, 

ἰμάεεά, ἀεερὶν ἱπιεγεϑίεά ἰῇ ἔῃ ψεϊίαγε οἵ ἴῃς Οδυτγοῆ, ἀπά Παά 

Ρεγῆαρβ σοπηπηϊδβίοηεα Ααμα δηὰ Ῥυγίβοια ἢ οἴμεγβ οὗ Πὶβ οὐ 

ἀϊβοείρ[ε8 ἴο ργοοεεά {ῃὶῖπεογ ἀπά ργεραγε ἴῆς ψὰν ἴογ ἢϊ8 οὐγῃ ἱπεεηάεά 

νἱϑῖ ; Ὀυΐζ τῆς οτγίρίηδὶ ἐοαηἀαξίοη οὗ ἕῃς Νοπιαη ΟΠ αγοἢ ψὰ8 ργορ δ 

ἄμε ἴο οἴδεγβ. [πάδγ ἔπεβε οἰγουπιδίδηοαβ ἴπε σοἰποίάεησε Ῥεῦψεεη 

οογίδίη σμαρίογβ οὗ ἴῃς ἔνο Ερί81168 ἰΒ γεπιαγμαῦϊε. [{ἴπετγε [ἰηγεὰ 
ἴο {δε εχργεββίοη οὗ σεγίαίῃ δἴογηδὶ ἐγαςῃ8 [πὸ τῆς δηΐϊαροηίβηι οὗ 

Βεβῇ απά 8ρίγίί, απά ἐμαί ἴονε ἰβ τῆς {ι]8]|πτεηΐ οὗ ἴῃς [νν, ἴῃς σογτγε- 

βΒροηάξησς πιρῃξς γεαβοηδΌΪγ Ὀὲ ἐχρεοίϊεά. Βυῖ ἰξ εχίεηάβ ἴο ἐδε 

αυοΐαιίοη αηὰ δρρ[σαϊίοη οὗὨἨ ἴῃς β8απιῈ ἰεχίβ, δηά ἴο {πε σοποϊϑίοπβ8 

ἰουπάεα οη ἔδεπι. Βοίῃ δάάυοσε ἴπε β8π)Ὲ ϑογίρζαγαι ἀγραπιεηΐβ ἴο 

ὉρδοΙά υϑεβοαίίοη Ὁγ ζαϊἢ αἴοης ἀρσαϊπβῖ ἱεραὶ γρῃϊζεουβποθβθ. Βοίῇῃ 

ββοσίδίε ἔπε δάορίίοη δηά ἱημεογίϊδησε οὗ ἔῃῈ βοηβ8 οὗ Οοά ἴῃ ΘΟ γίβε 

στ Ηἰἷβ δηςσίεηξ ργοηιίβεϑ ἴοὸ ΑὈγαῃαπὶ δηά ἢίβ βεεά. ΒΒοίῇῃ αἰϊκε 

γεβίγίος τπς ἕιποξίοη οὗ [μὰν ἴο ἴπΠε σοπαεηγχηδίίοη ἀπά ρυπίβῃπιεηξ οὗ 

βίῃ, ἀπά σοηΐγαβί ἰἴ8 Ὀοπάασε ἢ ἔῃ ἔγεεάοπι οἵ ἔς Οοβρεὶ ἰπ 

σογγεβροηάίης ἰδησυασε. [ἰἱσπείοοξ ἀγρυεβ ἔγοπι (58 οοἰποίάεπος 

τπαῖ τε ἔνο Ερίβϑιϊεβ ἀρργοχίπιαϊεά ἴῃ ἀδΐς, ἴω βρίϊε οὗ τῆς νίάς 

ἀΐνεγβεποε ἰῃ ἐπεὶγ σεησγαὶ ἔεποσ. Βαξ ἔπε οοἰποίάξηςε ἰ8 ἀϊδιίησε!ν 
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[ἰπλϊϊεὰ ἰπ ἰἴ8β βοορε: ἰξ 8 νϑῦὺ βίγικίης σπεγενερ (Π6 δυΐθογ ἰ5 

ἀδαϊ ησ τι τῆς ἀοοσίγίηα! αμεβέίοηβ δὲ ἰββας Ὀεΐνψαεη Φυάαίβηι δηά 

ΟΠ γί βείδηι εν πὰ ἰβ βοδγοεῖν ρεγοερεῖδίε εἰβενῆεγε. Τῆς [ἰπλϊταιίοη 
8 ἰπβίγυςείινεα, ἔογ [ βυχρεβίβ ταὶ {π6 δυΐποῦ μαά πηδάς ῆεδβα 
8 δ)]εοῖβ ἀπά δε ραβϑβαψεβ οἵ ἴῃς ΟΙἹά Τεβίδαπιεης ψῃϊσῇ ῬεαγΓ ἀροη 

τποπὶ δὴ δαρίζαδ! ἰορὶος οἵ σοηίγονεγβυ ἢ Φεν βῃ τεδοῆογβ ἴῃ {πα 
δγηδφοσας. Τῆϊδβ νίενν ἰ8 Ὀογῆς ουἕξ ὈΚν σοπιραγίβοη οὗ {π6 ἰαησυᾶρεα 

υδεά Ὀγ οἵδε διυΐπογβ. Ενεη δες Ερίβεε οἵ δαπιεβ, νίάεϊν ἀϊδεγεης 

88 γε ἢΐ8 ἰδσββοῇβ οὔ ἔπε βυδγεςΐ οὗ ἔδιἢ δηά ψόογβ, Ῥαϑε8 [ῃεπὶ οὐ 

ἴδε 88π|ε ἰεχί 848 ἔδεβε Ερίβι[εβ, “" ΑΡγαμδπὶ Ὀεϊενεά Οοά δηά ἰξ ννδ8 

τεοκοηεά αηΐο Πἰπὶ ἴογ γἰρῃίθουδβηεββ. ΝῺ ψδβ8 {πΠἰ8} Βεσδυβε 
ἴδε Ὀϊεββίησ οὗ Αδγαμᾶπι, μἰ8 ἔα δηά δἰβ γἰρῃζεουβηθββ ψαγα ργε- 

ν δ Πρ τορίοβ ἴῃ τῆς τγεϊρίουβ εδοξίηρ οὗ ἢίβ αν. Ρῃΐο {Πκευνῖβα 

γεΐεγβ σοῃβίβῃηξίν ἴο ες βαπιῈ ραββαζεβ οὗ ϑογίρίυγε δηά Ὀαϑαβ ἢ 8 

Δρραπιεηῖϊβ ἀροη ἔμεπ|. Νον, ψῆαΐῖ παὰ δε ἴδε βηϊεσεάεηΐβ οὗ 
Ῥααϊ Ὀεΐογε δηά αἴξεγ μίβ σοηνεγβίοη ἢ Εαἀμυσαίϊεά ἰῃ Ψεγυβαίεηι δἵ 

ἴῃς ἔεοι οὗ Οδπδ]οὶ, ας δαά Ὀδδη ἃ Ζααίοϊς ἴογ δε [,αν7ν,͵ δηά ἃ βίποογε 

ὈεΙενεῦ ἰη ἴῃς ἐεδοπίησ οὗ πε ῬΠαγίϑοεβ. Αἴεγ σγονίηρ ἃρ ἴο πδῆ- 

Βοοά ἴῃ ἐπϊβ αι, ἢς δά ἴον ουγίεεη γεαγβ Ὀεΐογε ἢς ψγοῖς ἴΠ6 

Οαἰαϊίαη Ερίβεῖϊες θεεη εησασεά ἰῃ ρεγρεΐυαὶ! σοηϊγονεγθυ ψίτὰ ἢ18 

ἰογπιογ ἰεδοῆσγβ, ἐποουηίεγίησ ἰῇ ἄνευ βυμάροσύς ἴδ βᾶπι6 οὔ)εο- 

τίοηβ, δηά σοτηραιίησ ἢ επὶ ψὶτἢ δἰ πλαγ ἀγρυπιεηΐβ. παν] ἢ 8 
τῃουρσῆῖδβ δά ἰδησύασε οὐ βυςῇ βαδ)]εςίδβ 85 ἴῃς δεββίησ οὗ Αργαμᾶπι, 

ἔαϊτἢ δπά ψόγῖβ, ἴῃς δ δηά ἐς Οοβρεῖ, μαά Ὀεοσοπλε ἱπ ἃ πιεδδυγα 

βίεγεοϊγρεά; 8πηά ἰῃ αὐάγεββίησ [ΟγπΊεσ αἰ βοῖρ᾽68 οὗ ἔῃ βυπαβόρας, 

νυ ῃεῖδεγ ἰῃ Οαδίδεία ογ ἰπ οπις, Ὧς ἔε!] αἰπιοϑὲ υῃποοηβοίοιβ Υ ἰηῖο 
Ἰάφπεῖοα! ἰδῆσυασε δηά ἐγαΐπβ οἵ ἐπουρῆί. 

Τῆε εἶοβα ἀπαίοσυ, μονανεγ, οὗ ἔπε ἐνο Ερ 868 ἴῃ σεγίδίη ραγίβ 

ΒΕγνε8 [0 ὕγίηρ ουξ ἰῃ δέγοηρεγ γε! εΐ {πεὶγ ψάς ἀϊνεγρεησε ἰηῃ βρίγὶς 
ϑηά βυδβίδησςθ. Τῆς Οαϊαιίαη Ἐρίβεϊε 88 ἐνοκεά Ὁ. δ ἰῃβίαϊουβ 

αἰϊδοῖς οὴ δε ΟἸγίβιίδη ἔγεεάογῃ οὗ Ογαοῖς Οδυγοῦεβ, δηά ἰΐβ ἴοῆθ 15 

Ἐπογουσῃγ σοηϊτονογδίαι. [Ὁ ἰπβίβιβ οὐ {δ {μΈΠγ ΟΥ̓ βεεκίησ 

7υβειβοκίίοη Ὀγ οδεάϊεηοσςε ἴο {πε [ανν, ἰξ ἀγρεβ παὶ δεν ίβῃ ΟΠ γί βείδῃβ 
ἢανε 41] σοηξεββεά {πεπιβεῖνεβ σαν βίπηεγβ, δπὰ ονεὲ ἰο Οἢγίβι 

{εὶς γεδεπηρείοη ἔγοπι {πῃ ουγβεβ οὗ ἔς [(αν7; ἰἴ εβίβὈ Π8ῃ 68 τῆς 
Ργονίβίοηδὶ σπαγαςοῖεγ οὗ ἐπε ϑίπαίϊτίς αἀϊβρεηβαιίίοη, ἀπά γεάαςαβ ἰξ ἴο 

ἃ πιεγα ργεραγδαίογυ αἰβοίρίίπς ἀδδίσηθα ἴον δὴ δε οὗ βρί γίζια! οῃἑ]ά- 
Βοοά «ἀπά ψ ΠΟῪ ἀπϑῆϊ ἴον ΟἨγίβιίαηβ, βεείησ {δεν πᾶνε δἰίαίηεά 

ἴο βρίγίτυδὶ πηδηῃοοά; ἰξ ἀνε! ]8 οα ἴδε θοπάασε οὗὨ [8γδεὶ] δἴζεγ {πε 
βεβῇ, ἀπά ἰάδεπεῖῆεβ υηρεϊϊενίησ θεν ἢ Βῃπιδεὶ ἰῃ ἐῃεῖγ ργεβεηξ 
ἴεπίρεγ ἀπά ἕυΐζαγτε ἀδβιίηγ. ἴῃ ἴδε Νοπια Ἐρίβείϊας γε Ὀγεδίῃε ἃ 
ἀϊδεγεπε αἰπιοβρῆεγε. [{ ἰβ ἃ σοπιργεμεηβίνε Ἐχροβίτίοη οἵ Οἢγίβιίδῃ 

ΘΙ ὦ 
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[αϊἢ δῃὰ ἀυῖν αὐ άγεββεά ἔο ἴῃς σεπέγαὶ Ομ υγοῃ οὗ δε Ἐπιρίγε ἔγοτῃ 
ἴδε βιαπάροϊηξ οὗ απ Αροβίίες ψῆο οἰαίπιβ ἴῃς γίσῃξ ἴο ργοπηυϊραίς ἃ 

ὯΘΨ ἰανν ἰῃ τῆς παπιε οἵ ΟἸγίβε ἴογ ἕῇς ψῃοῖς Ἐογηδη ψογίά ; [ἔ ἰπϑίβίβ 

Οὐ τδδ υπίνογβαὶϊ ϑβἰηζαΐηεββ οὗ δεν δπὰ Οεηζε αἰϊκα; πκὸ τδς 

Οαἰαξίαη ἰξ δοςερίβ Αργαῆδπὶ 85 ἔαΐμεγ οὗ ἴδε ἔαϊτῃξα!, θαξ 18 σαγεζα! 

ἴο δαά δαὶ εξ ἰ8 80 ποῖ οὗ ἴδε οἰγουπηοϊβίοη οηἷν Ῥυΐ «80 οὗ ἴδε 

αποϊγουπιοίβίοη ; [ἴ ἰβ ποξ σοηΐεηξ ἴο ρᾷ88 ονεγ Οοά᾿ β εαγὶίεγ ἀδαϊίησβ 

νυ τ πιαηκίηα Ῥεΐογε Αὔγαμαπι δηά ἴο ἰάεηςν ΟὮγίβὲ στῇ ἐς βεεά 

οὗ Αργαδδπι, Ῥυῖΐ ροεβ Ῥδοῖ ἴο ἴῃς ΕΔ], ἀπά ἀεβογίθεβ ἢϊτ 85 πε 

βεσοηά Αάδηὶ γεάεεπηίης [ἢ 6 ψ᾿ὮοΪε γᾶος ἔγοπι ἴῃς ἀοπιἰηΐοη οὗ βίη ἀπά 

ἀεαῖῃ ; ἰξ ἄοεβ ποῖ θογγονν [8 ἰάεα οὗ ἰανν, πὸ τε Οαἰδείαη Ἐρίδβεϊε, 

ἔγοπι τῆς Μοβαίς, θυαξ ἀενεῖίορβ ἐπε Ἴσοποερίίοη οὗ δ υπίνεγβαὶ ἰαν 

οὗ σοπβείξηςε ἄνα ἰπ ἴδε πεαίμεη ψογίά ψῃϊσἢ τηαἰπίαίηβ ρεγρεζυδὶ 

σοηδίος ἢ ἐδε ἰανν οὗ βίπ ἀπά ἀδαίῃ ἴῃ οὖγ τηεπΊθογβ. 
Τῇε γεδάδγ σδὴ δαγάϊν [81] ἰο γεσορηΐβε ἱπ ἴῃς σπαησεά δἰίταάς 

οὗ δε Αροϑέϊε ἢίβ αἰΐϊεγεά ροβίτίοη, αηὰ ἕῆε ἰγαηβίογτηδζίοη ἴμαΐῖ Βς 

δαά Ῥεεη ἱπβεγαπηεηΐαὶ ἰῃ εἴεοιίησ ἴῃ ὄτγεεος δηά Αβία Ὀεΐνεεη {πε 

ἀαίεβ οὗ τῆς ἵνο Ερίϑ[1.8β. Τῆς δαγίίεῦ 18 δηϊπιαῖϊθά τῃγουρσπουΐ νυ ἢ 

τδς 8ρίγὶ οὗ οοηῆϊοϊ, ἀπά νἱνία!ν τασδὶ] ]8β ἐς ρεγίοά σἤεη Ραὰυΐ ψδβ 

δαγηθβν αι Ωρ ἴος ἐῃς 8ρίγίξυδὶ [πὸ οὗ δἰβ αοβρεὶ αραίπβὲ ἐδα 
βυγνίνίην ϑβρίγί: οὐ Φαάαίϑηι τὶς τῆς ΟΠυγοῆ. Βαΐξ σῆδη ἢε σγοία 

ἔγοσῃ Οογίπιῃ τὸ {πε δοπιδη Οδυγοῇ, οα ἴπε εἐνε οὗ πὶβ ἀεραγίωυγε, 

Πανίης πο πιοῦα ρίἷδοε ἰῃ ἔποβε ραγίβ, ἴῃς ἰββιε οἵ ἴδε σοῃῆϊςος δά 

Ὀεεη νἱγίυδ! ν βειιεὰ ὉΥ τῆς ψοπάογίαϊ! ἐχραηβίοη οὗ {πε Οτγεοῖκ 

ΟΒαγοδεβ, Φυάαίβηη παα ἰοβὲ [18 Ὠοϊά, αηά πε ἱπάερεπάεηςε οὗ ἐπα 

ΟΠ γίβείαη Οπαγοῦ πὸ ἰοησεγ δἀπρτεά οὗ ἃ ἄοαρέ. Ηξηςε ἴδε Αροβίϊς 
ἄοεβ ποῖ Πεβίϊαϊε ἴο πυγίϊε οὗ ἴπῸ ἡδέϊομδὶ γε)εσιίοη οἵ [βγεῖ δ8 δῇ 

ΔΟσΟΟΠΊρ ἰβῃεά ἴασξ, ἄδερὶν 88 με ἀερίογεά ἰξ, αηὰ δαγηθϑὶν 88 δε 

ογανεά ἔογ {πεῖγ γεβίογαϊίοη ἔο ἃ ἄμε βῆαγε ἰπ ἐμεὶγ ἱπῃπεγίζαπος αηά 
8 Ρίαςε ἰῃ ἔπε Ὀοάν οὗ Οἤγίβε. Τῆς Ἐοπιδη Ερίβεϊε Ὀεϊοηρβ, ἰῃ βῃοτγέ, 
ἴο ἃ αἰδείησενν ἰαΐεγ βίαρσε ἱπ ἴῃς Ὠἰβίογυν οὗ ῃς ΟΠυγοῖ ἴμδη ἔδεε 

Οαϊατίαη. [8 ἀεοίβίνε ἱποϊ υβίοη οἵ δεν δηά Οεηΐε ἰπ οης οδίερογν, 
1[ἴ5 ἸΔεπεϊβοαίίοη οὗ [τὺ τὰ ἔπε σοηβοίδηος οὗ πιδηκίηά, ἰἔ8. σοη- 

Ρτγεβεηβίνε βοῆεπια οὗ Ομγίβείδη ἰεσίβίατίοη, Ῥαβεά οὐ ἴμε εἴεγηδὶ 

Ῥγίποιρίεβ οἵ γἰσῃζεξουβηςββ, ἔγαϊτῃ δηά ἴονε, ἰξβ πγαξυγν οἵ ΟὨγί βείδη 

τπουρσῃϊ, ργονεά ἴῃαξ ἴῃς Αροβέίῖες μαά ραββεά Ὀεγοπά ἴδε εβδγίΐογ 
βίασε οὗ σοπίγονεγδυ στ Ψυάαίϑεῃ ἰπῖο ἃ γερίοη οἵ βρίγίξαβὶ σοηῆϊςξ 

ΜΠ εν!]8 οὗ ἕαϊεῃ δηά ργδςίίοε, ἀπά σγαβρίης ἴῃς Ἴσοποεριίοη οὗ ἃ 
απίνεγβαὶ γεϊ σίοη μαὰ Ὀγαοεά Πἰπιβοῖε τὸ πιεεῖ [8 ἀεπιαπά ἴογ ἃ πεν 

[μων ἀπά ἃ πεν [6 οἵ ἔς ϑρίγίξε ἰω ΟἸγίβε. 
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1. Ερηξβυβ.' Τῇῆε οἷν σῇ ν σῇ τη 8 βυδ]πιε Ἐρίβεϊα 18 ἐγαάὶ- 

Ἐἰοηδ νυ αϑϑοςίαϊεά ἤδά ἃ ποίΐδδίε ἤδηϊε ἰῃ ἔπε δησίεης Ογεεῖκ ψογίά. 
Α τεπιδγεδδῖε ρίαςε Ὀεϊοηϑβ ἴο [ἴ αἰ8ο ἰῃ {πε Πίβίογυ οὗ ἔπε ογίψίπϑβ οὗ 

τῆς ΟΠ γί βείδη Οπαγοῆ. [{ ἐπιεγμεβ ἕαγ Ὀδοῖς ἰῃ ργε- ἢ γίβείδη {ἰπ168, 
Δηὰ {πὸ σἰϊπηρβεβ νος να ρεῖ οὗ ἰξ ἔγοπι ροίηΐ ἴο ροίϊπηξ ἰη ἔπε σουγβε 

οὗ [ἴ8 ἔογίυπεβ βῆον υ8 [Πίηρβ οὗ σγεδίῖ δηὰ ναγίε ἰηΐεγεβὲ. [18 γίβα 

ἱπίο δὴ ἱπιρογΐίδησε ψῃϊοῃ ῬεσαπΊα νογί ἀ-τσίάε, [8 ΔοΠίενεπγεηΐβ ἀαγίης 
ἴδε ραϊπιν ρεγοά οὗ [8 ργοβρεγίν δηά ροόνεγ, ες σῆδηροβ {πγουρῇ 
πῆ ϊοῦ ἰ ραββεά ἔγοπι ἴῃ ἀδγβ οὗ [ἴ8 ργε-επγίπεησε ἰῃ Αβία Μίηογ 

οη ἴο ἰΐ8 ἀεβίγυσϊζίοη ΟΥ̓ {πε Οοίδβ δπά [8 πηίβεγαῦῖίς βαγνίναί ἴῃ 
τῆς ἰπεδίχηϊβοαπξ πηοάδγῃ νι ασε οὗ Αγαβαίυϊκ παῖε ἀη ἱπιργεββϑίῖνα 
βίογυ. [18 ἱπῃδδίϊδηϊβ ψεγε ἀγαννῃ ἔγοπι ναγίουβϑ βουγοεβ, Ηε]εηΐς 
δηὰ Ογίεηῖϊαὶ. [τ νψἂβ οπς οἵ ἴῇς οπίεξ ςεηΐγεβ οὗ πε ἰοηΐδη βεξζεγβ. 
Βυὲ ψε γε τοϊά οὗ βίγβηρεγβ ψῆο οσουρίεά ἴδε ρίαςε οΓ [18 πεἰσῃρουτ- 

Ποοά Ἰοης Ῥεΐογε {πε Ἰοπίδη ἱπηπιίσγαϊίοη. Τἤεβε ἀγὲ γεΐεγγεά ἴο ὉΚ 
Ῥαυβαηίαβ (νἱ!., 26), ψῇο βρεδῖβ οὗ ἔπεπὶ 48 Οαδγίδηβ ; δι β8οπιε 
πιοάεγῃ βοῃοίαγβ βύρροβε ἴπεπὶ ἴο ἤανε Ῥεεὴ Ηἰξτεζεβ (οὐ. αγίίοϊ ε 

“ Ἐρβεβυβ᾽ ἰῃ Επογο. Βὲδί᾽οα)ὴ. Τῆε οἰζγ να8 οοἰοηίβεά πηλοϑεϊν ἔγοπι 
Αἴδεηβ, δηά βοπιειῃίπρ οἵ ἔπε Αἰπεηΐίδη σεηίι8 πηδᾶν Ὁ γεσορηϊβοά ἰῃ 

[ἴ8 ρεορίε. Βιυΐ [ξ ἰ8 οἰδαγ παῖ ἰξ ἢδά ἃ ἴαγρε ἱπίμιβίοη οὗ Αβίαιις 

εἰεπηεηΐϑ8. : 
Ιη δποίεηξ {1π|68 ΕρΡἤθϑι8β νν88 ἃ ρἷδος οὗ ςοπιπχαηάίηρ σοπηπιεγοίδϊ 

ἱπιρογίδηςε. [ἴξ οὐνεά {Π|8 ποῖ [ε88 ἴο [8 σεοσγαρῃϊοαδίὶ ροβίξίοη ἴΠλῃ 

ἴο ἔπε ἐποῦρν δπά επίεγργίβε οὗ ἰξ8β ρεορίε. Νὸο Οτεεῖς οἱἐυ ἴῃ Αϑβία 
Μίπον ψὰβ πίογα δἀνδηίαρεοιϑιν ρίαπίεα. [1 βίοοά αἵ πε πιεείίησ 
Ροίϊηξ οὗ τοδά8 ψῇῃϊοῃ σαγγίεά ἰγαάς τ τΠπεπὶ ἀπά σοηνεγρεά οη ἴδε 

στελῖ [πὰ οὗ σοπγηχαηίςδίίοη Ὀεῦνεεη ἴῃς Εαϑὲ δηά ἴῃε πηείγοροί!8 οὔ 
πε νογά. [τ ψδβ {πε σῃίεῖ ον οὗ οηε οἵ ἔπε ἔοιιγ σγεδὲ γίνεγ να!!ενβ 

τδαῖ ρεπείγαϊεά Αβία Μιίηον, θείης ἴο πε Οαϑϑβίεγ ψμαΐῖ Μηεξαβ νὰ 8 
ἴο ἴπε Μεαπάεγ, Ῥεγβαπηιβ ἴο Πε Οδΐου8, αηὰ ϑιηγγηα ἴο ἐπε Ηεγηηυ. 
Τῆς πιοβῖ ἱπιρογίδηϊξ οὗ ἴῃε Αϑίαϊίὶς ἴγαάε γουΐεβ δηὰ σγεαῖ [{πε8 οὗ 

ἱπίεγοουγβε Ῥεΐνεεη βοπιε ἀπά ἔπε Εδϑὲ 88 ἴπε οπε παῖ ραββεὰ ᾧρ 
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ΌΥ ἴῃε Μεαπάεγ δηὰ ἴπε [ἃςγοὺβ ἕο ],δοάΐοεξα δηὰ Αρᾶπιεα. Τῆϊβ 

Ὀεΐηρ 80, {πε σοπιπηογοία! Βα ργε ΠΟΥ͂ νὰ8 Ὠεἰὰ Ὀγ ΜΙΠδἴμ8 ἴον ἃ ἰεησίῃ 
οἵ τίπηε, ἴπε γτοδά ψῇῆῃϊοἢ νὰ 8 σοπηπχαηάεά ὈΥ ἰξ πανίης ἴπε δἀναπίαρε 

οὗ θεΐηρ 5ῃπογίεγ απὰ [688 ἀϊῆσυϊε πα ἐπαΐ ἴο ψῃϊοῃ Ερμαβυβ νὰ 
πε κεν. Βαυῖ υπάεγ ἴῃε ορεγδζίοη οὗ ἱπῆεησεβ νης τα σδΠ ΟΩΪΥ 
ΡΑγίαΙν ἴγασε τῆΐησβ ομδηρεά ἰῇ πε ἰαΐογ ρεγίοά οὗ δες Οτγεοῖκ 

βονογείσηίυ, ἀπά ὑἀπηάογ {πε Ποπιδηβ Ερἤδβυϑ μαά {πε ρίασς ψῃϊοῆ 

δά οηςε Ῥεϊοηρεά ἴο Μιηεῖυ8. [τ ραϊηεά ἰαγρεῖν ὈῪ πε ἀεοϊίπε οἵ 
οἴμεν σγεαῖ σοπηπιεγοίαὶ οἰτίεβ. Τα ονεγίῆγον οὗ ϑπιγγηα Ὁ. {πε 

1 γάϊδηβ ἀδουΐ Β.Ο. 525 αηά {παῖ οὗ δι Πεῖαβ Ὀγ πε Ῥεγβίδηβ ἴῃ Β.0. 
494 οοηίγίθαυϊεα πιυςῇ ἴο [8 ἀβοαπάεηου. Τἤαβ [τ σαπιε δροιΐ παῖ 
ἀυγίηρς ἴπε Εοπιδη Επιρίγε ἰδ γαηκεά ἢ Απτίοςἢ δηά ΑἸεχαπάγία 88 

οπε οὗ ἴπε ἔῆγεε σγεδί ετηρογία οὗ {πε ἔγαάς οὗ ἴῃε Εδβέεγη Μεάϊξοσγ- 

. ΓΆΠοΔη, ἃπα ἐογπγχεά τῆς σοπηπιεγοίαὶ σαρίζα] ἴον τπῈ νίάε δηά ναγίεά 

τεγγίίοσν ψεδῖ οὗ {πῸ ΟΠ οί σαῖεβ. [τ γοβϑὲ ἴο {πε ἀΐϊρφηϊγ οὗ 

πιείγορο β οὗ ἐπε Ἐοπιαη Ῥγονίηςε οἵ Αβϑία.0. [ἃ ψ8 ἃ ἔγεε οἰΐγ. 
[τ ἢαά δὴ ““ΒβεπΊΌΪν ᾿ δηά ““΄σουηο! ᾿ οὗ [8 ον, δηά ἃ ρονεγηογ, 

ΟΓ ῥγο-ςοηβαϊ, ἀνθύπατος (7. Αςΐβ χίχ. 38). [πη {πε σεπεγδὶ ἀπά παΐαγαὶ 

ἄεσαν οὗ ροραΐαν σονεγηπηεπί, ποννενογ, αηάδγ ἐπε ἱπηρεγία! βγυβίεπι, 
Ρονψεγ ἔε]} ἰηῖο πε ἢδηάβ οὗ οὔῆοία!β, αῃά ἰῃ Ἐρἤεβαβ ἔπε γραμματεύς, 
τῆς “τονη-οἸ γ᾿ (Αςΐβ χίχ. 35) οὐ “ γεοογάεγ," ψὰϑ {δε σγεδΐ 
Δυϊπογίεγ. 

Ερδεβυβ νψὰ8 ογίίηδ!ν ἃ 8εα- ρογῖ. [{ βίοοά οὐ {πε ἰεἴξ δῆ οὗ 

ἀπε Οαϑϑβίεγ, ἰῈ 18 ἴσας, ἃ ἔενν πη]68 ἂρ ἔγοπχ ἔπε 8εα, δι ἴον ἃ ἰεησίῃ 

οὗ ἔπιε {πε σῆδππεὶ οὗ τῆς γίνε ψγὰ5 σαγε μα Ὁ δἰιεηάεά ἴο ἀπά Κερὲ 

ορεη. [ἰΐτ ψᾶβ πενεῦ δπ δαϑὺ ἴαβί, πδοψψενεσγ, ἴο τηδἰπίβίη 8 οἷεδγ ᾺῪ 

Ὀεῦνεεη πε πάγου δηά ἴῃς δβδεα. ΤἸῇε αυδπίν οὗ 81 ἀεροδβίϊεά Ὁγ 
πε Οαϑβίεγ 8 σγεαῖ. Βιυηάογίης εηρίπεογίης, απἀογέακεη ἰπ ἐπα 
βεοοπά ἢ4]} οὗ ἴῃς βεσοηά σεηΐζιγν Β.0. αηάεν Ατίαϊαβ 11. ΡΗ ἀεἰρῃαδβ, 

της πιαΐϊζεγβ ογβε. Βυ δι} {ἰπτὲ ἴπε ραββαψε παά ψοῖ ἱπίο βυςῇ 
ἃ οοπάϊτίοη παῖ, πουσῇ ἴπε οἰΕΥ 5811} γεϊξαϊηεά 1:8 ργε-επχίπεπος, 

πιατίπεγβ ἀνοϊάεά Ἐρἤεβιβ ἰξ ἘπῈῪ σουϊά. Α βεγίουβ δἰϊζεπιρὲ ἴο 

ἱπΊργονε ἴπε σῇαπηδὶ 8 πιδάς Ὁγ ἴπε Οονεγηον οὗ Αβία, ἃ8 Ταςίζυβ 

ἰηίογπιβ 08 (4πη., χνὶ., 28), ἀδουξ αῦ. 656. Βυὲξ εβδογί βἰδοκεπεά 

φαίη, δηὰ {πίησβ νεγε ἰεΐζ ἴο ἴδε {πεὶγρ σουγβε. ὍΤπὲ γεβυ ἴῃ 

σουγδε οὗ {ἰπ|6ὸ ψὰβ ἴπας τε οὔσε ἔφπιοιιβ παγῦοιγ Ὀεοαπιε ἃ 
τρου δ] βοπια τπηᾶγϑῇ. Ερἤεβυβ οὐδβεά ἴο ΡῈ «ἃ 8ε8-ρογῖ, [18 ἔγαάςε 

ἀεοϊίπεά, «πὰ {πὰ ἔπ ψεπὲ ουΐ οὗ {πε οἰξγ. 
Τῆς ἱπιρογίδηςε οὗ Ερἤδβαβ, πονψενογ, ἰῃ δηοίεπε εἰΠ168 τγᾶ8 οΐ 

ἅἄυε ἴο [18 σοπιπιεγοίαὶ ροβίτίοη αἴοπθ. [ὃ δά ἃ σοηβίάθγαθ!ε παπιὲ 
8.8 ἃ 80Π00) οὗ αγί. Τῇε σγεδῖ ραϊπίεγβ Ραγγῃαβίυβ οὗ {πε βῆ σεη- 

ἴωυγγ Β.0. δηά Αρεϊ]εβ οὗ ἔπε ἐουγίῃ Ὀεϊοηρσεά το ἔδε εἰΐγ. Αδονε 4]!, 
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ἴξ ννὰ8 ἃ ρίαςε οὗ ραγαπηουηΐ γε] σίουβ ἱπέεγεβξ. [ἃ νναβ πε σεπίγε οὗ 

πε ψογβῃϊρ οὗ ἴῃς σοάάεββ ψῇο νὰβ Κπογῃ πιοηρς ἴῃς Οτγεοβ 48 

Αγίεπηβ δηά απιοηρς ἔπε ἘοπΊδπβ 88 Ὀίαπα. Τῇε ἰεπιρίε εγεοϊεά ἴῃ 
Ποῦ ποπουῦ 8 οὔς οὗ ἔπε βενθῶ ψοηάογβ οἵ ἴπ6 δηοίεηΐ ψογὶά, ἃ 

ΒρΙ πὰ βἐγασίαγε οὗ βῃϊπίηρ πιαγῦῖε, βιαϊεὰ ὃν Ρην (Ναί. Ηϊπί., 
χνί., 40, 218) ἴο πανεὲ Ῥεεῃ 425 ἔεεϊ ἰοὴῷ δπὰ 220 νίάες (ρα Ὁ 

Με. ἡ. Τ. Ννοοά ἴο πανε πιεδβϑυγεά 8348 ἔεεϊς ὃὉγ 164), ψίτἢ 127 σοἰαπηη5 

80ηλ6 60 ἔεεϊ μίσῃ. [{ ἰβ τερογίεἀ ἴο ἢανε τε ἀρουΐ 220 γεϑαγβ ἴο 
Βηϊδῃ. Ιπη ἰξ Ψ88 ἰγεαβυγεά δὴ ἱπιασὲ οὗ ἴῃε σοάάε85 ψῃϊοῃ Ψψα5 

Ὀεϊενεὰ το ἢανε ἔβη ἔγοπι ἤδάνθη ἰῃ γεπιοῖς {ἰπιε8. Βεπίηά τῆς 

8ῃγίπε ψ88 ἴδε “ ἰγεδϑυγυ," ψῃϊσἢ 858 πε ὈΔηΐ οὗ Αβϑία. Τῆς τεπιρὶς 

νὰ5 ἀεδίγογεά ὃν {πε Οοίῇβ ἴῃ Α.Ὁ. 262. 

Μαρηϊβοεπί 48 πε τεπιρίε 88, ἰξ 8 ηοΐ [Π6 οηΐγ ἀγοῃιτζεσζαγαῖ 

ψοηάογ ροβϑεββεὰ ὉῪ Ερῆθβϑυβ. ΤΠεγε 88 ἔπε σγεδῖ ἐπεδῖγε, οἡ πε 

νψαϑβί 8ἀς οὗ ουηΐ Οογεββιιβ, ἃ ναϑί βιίγυσζαγα, ἔπε ἰαγρεβὲ Οσγεεῖκ Πεαῖγε 

ἰπ Αβία Μίωον δηὰ ἰη ἔπε αποίεπε σσεεῖ νογίά, γερυῖεά ἴο ἀοοοπιπιοάκζεα 

50,000 βρεοσίαῖοτβ.0. Νογίῇῃ οὗ [ἴ ννὰ8 ἔπε οἰσάϊμρι, ψῇεγε γάσαβ εγα 

τα δηὰ νὰ θεαϑβϑὲ ἢρῃῖβ σψεγε σοηάδυςίεά.,. ΙΙἴ ψὰβ ἴπ6 ἰεπιρίε, 

Βοψενεγ, ἔπαξ πιδάς ἴπς οἢϊεῖ σίογν οἵ ἴπε οἰἴγ. [ἴ νᾶ8 ἴῃς τεπιρίς 
τῃαῖ δάάφά πιογεὲ ἔπδπ δηνίπίηρ εἶδε ἴο 8 ἱπιρογίδηοαε. Τῇῃε οδπίεξ 
Ὀοαβὲ οὗ Βρῆεβυβ ννᾶβ ἴῃς {ἰπ|6 οὗ νεωκόρος, οΥ “ τεπτρίε- νάγάδῃ 
(Πταγα!ν “ τεπηρίε-ϑνεερεγ ᾽), γεηάεγεά “ ψογβῃίρρεγ" ἰπ Αςῖβ χίχ. 

35 ὃγ ἴῃε ΑΝ, ἀπά “ τεπιρίε-Κεερεγ᾽" ὉΥ τῆς ἮΝ. [{ ἰβ ἴγας τῃαῖ {πα 
{{π|6 ννὰβ πίογε υϑιδ!ν ρσίνεη ἴο Αβίαξις οἰτίεβ 48 νψαγάδηβ οὗ τε πΊρίεβ 
οὗ {πε Ἱπιρογία! ψόογβῆρ, δπὰ Βρἤεβϑι8 88 νεωκόρος ἢγδί οὗ οπε 

τεπιρίς, ἴπεη οὗ ἔνο, δηά ἰαΐεγ 83{1}} Ἄνεη οὗ ἔπγεαε. Βυῖΐῖδη ἰπβογίριίοη 

οἵ ἴῃε βεσοηά σεπέυγν ἀπά οοἰη8 οὗ ἔπε {πίγὰ ὈδΑΓ τυϊζπεβ8 ἴο ἴῃς ἕδος 
ϑίαϊεά ἰῃ Αςἰβ χίχ. 855 ἐπαὲ Ἐρπεβυβ πδά ἴδε εἰ οὗ νναγάεη οὔ {πε 
Τεπιρίε οὗ Ὀίαπα (ο΄. Ῥεοῖ. Βαπιβανβ γίίοίε οὐ ““Ἐρῃεβυβ᾽᾿ ἰῃ 

Ηκαβείησβ᾽ Π οέίοπαγγ» οὗ ἐμὲ Βιδ᾽6). ΤῊϊβ ναϑὲ τεπιρίε ψα8 ποῖ ἔπε 
ΟΩΪΥ 8δογεά βίγυσξαγε ἔπαξ ἔουπὰ 8 ρίασε οπ ῃς β8ίορεβ οὗ {πε ἢ1]} 
ψὨΙσ ἢ πιδάς {πε ογί σία! γεϊσίουβ σεηῖσε. Ηεγε νψὰβ ὑαἷε ἔπε σγεαῖ 
ΟἸὨγίβιίαη Οπαγοῦ πη ἢ 88 ἀεάϊςσαϊςεά ὈΥ ν᾽ αδεἰπίδη το 851. ὅομη ἴδε 
Ἐνδηρεῖίβι. Ηδετε, ἴοο, αἵ ἃ ἰδῖεγ ἀδῖε, ναθ Ἔγεοϊεά {πε τηοβαιε 

ψ ἢ ίσἢ ἰβ γερογίεά ἴο δᾶνε Ῥεδη οπε οὗ ἔπε δεϑβὲ βρεοίπηεηβ οὗ Αγαδίδη- 

Ῥεγϑβίδῃ ατγί. 
2. ΤῊ ΟησπΟΗ ᾿ν ΕΡηΗεβύῦβ. ἴξ 18 ψτἢ ἴῃς σγεδῖ πᾶπη68 οἵ Ρααϊ 

Δπὰ ϑομη ἰπαὲ ἴδε βίογυ οἵ ἔπε ργίπιτνε Οἢγίβείδη σοπηπιαηϊν ἴῃ 
Ἑρἤεϑυβ 18 βρεοίδ!ν δββοοίαϊεά, βοῖῃ πὰ ἴπε Νὲν Τεβίαδπιεης {861} 
δηὰ ἴῃ ἰγαάϊείἼοη. Φοῆπ᾽ 5 οοπηδοζίοη ἢ ἴπῈ ἙρΠεβίδη ΟΠαγοῦ θε- 

Ιοησβ ἴο ἔπε ἰαϊξεγ ραγί οὗ ἴπε ἢγβε σεπίυσυ. ὅνε πᾶνε ὄνεγγὺ τεδβοηῃ 

ἴο Ῥεϊΐενε παῖ, αἴζεγ ἔπε ἀεϑεγασιίοη οὗ δεγυβαίεπι δηὰ {πε ἀϊβρεγβίου 
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οὗ πε πηεπιρεγβ οὗ ἴδε πιοΐῖπεγ Οἤυτοῃ, πὲ Αροβέῖε πιδάς Ερἤεβιιβ 

Πῖ8 οῆς. Τῇε Πίβίογίδη Ευβεδίαβ βρεδῖβ οὗ ἢί8β γεϑίάεηςε ἔπογε, δηά 

τερογίβ Ἴσεγίαίη ἱπιογεβεηνς οσσυγγεησεβ ΜΠ οἢ τοοῖς ρίασς ἀμγίηρσ Πίδ 
βίδαυ. ΟἿδεγ πδπ1ε8 Κπόοψῃ ἴο ἃ ἰπ ἴῃε βαογεά ἢίβίογυ ἢανε [80 σεγ- 
ταίῃ αβϑοοίβειοηβ νι ίτῃ ἐπε Ἐρῃαβίαη Ομαγοῃ. Οπε οἵ ἔπε8ς ἰ8 ῃαΐ οὗ 

Τιπιοῖῃνυ, το ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε θεεη σογηπἰβϑίοηδα ὃν Ιααὶ ἑονναγάβ ΠῈΣ 
εηὰ οὗ Πἰβ σᾶγεεῦ ἴο ἀο βοπλε βρεοΐδὶ νψογῖ ἰῃ Ερἤεβαβ. ἴω 1 Τιπιοῖῆν 

(ἰ. 8) τε Αροϑβίϊίε ἰβ8 γεργεβεηϊεά δ8 γεπ)ιηάίηρσ {Πὶ8β Πὶβ “"οὐῃ δοὴ ἰῃ 

τῆς ἕα!τἢ " παῖ ἢε παά Ὀεβουσῃς ἢίπη ἴο αδίάς “ 8.}}} ἰῃ Ερἤεβαβ," 
ψΠἱῈ πε Πἰπιβεὶ ἢ νεηξ ἱπῖο Μασεαοηία, παξ ἢς πιϊσῃξ “ παῦρα βοπια 
παῖ πὲν τεδοῇ πὸ οἵμεγ ἀοοίγίης "Ὁ. [{ ΠπΊᾶγ αἶ8ο δε ἰηΐεγγεά ἔγοπι 
ψΠδῖ ἰ8 βαίά οἵ θοῇ ίαγι ἰη αἰβεγεηε ραβϑβασεοβ οἵ ἴῃε Νὲν Τεβία- 

πχεηΐ ((ο]. ἱν. 10; 1 Ρεῖεγ ν. 13; 2 Τιπιοῖῃν ἱν. 11) παῖ πε ἴοο 
Βδὰ ποῖ ἃ {{|ὲὰ ἴο ἀο ψῆ ἐπα ΟΠυγοῆεβ οἵ Αϑβία ; δηὰ παξ θείης 
80, ἰξ σδῇ ψεῖ] Ὀ6 υαηδἀογβίοοάύ ἐπαξ 6 ψὰ8 Κπονψῃ ἴο {πε ΟΠυγοῇ οὗ 

Ερδδϑβιι8 δηὰ νἰβίτεα {πε αἰέν ἰπ Π5 ]ουγηεγίησβ. [{ Π85 Ὀδδθη βιρροβεοά 

ΓΚ βοηῖε {παῖ πε Ἐναηρε ίβε ὰΚὸ αἰδο πδά βοηλε σοπηδοϊίοη ψίτἢ 

ΕἘρπῃεβϑυβ. Βαῖΐῖ τἋδπογε ἰβ Ω0 δίδίογίσδαὶ ἑουηάεδίίοη ἔογ ἴπΠ18. Μυ. Ψ. Τ. 

Μνοοά ἱπάεεά ἔδκεβ {πε παπὶαὲ ὕογῃα Ὀγν {πε πιοάεγη νἱασε νυ ἢ 
γΓεργεβεηΐβ ἴπΠῸ δηοίεπε Ἐρἤεβυβ ἴο δὲ ἃ σογγυρίίοῃ Οὗ αγιος λουκας, 
“81, [κε Βαῖ Αγαβαίαῖκ οὐ Αγαββαίαἷς ἄρρεᾶγβ ἴο ΡῈ ἃ Ἷογγυρ- 

κίοη οὗ Αγο-τΠεοΐος, Αγο-ἘΠο]ου, αγιος θεολογος, ἴῃς παπιε Ὀείηρ ἴθ 

ἔγοπι ἔπε ΟΠπαυγοῇ οἵ 51. θομη δα ἔπεγε ὃν δ υδεϊηίδη. 
Ιε ἰἴ8 στ δὰ] Πίπιηβε!, ἐπεγείογε, ἔπαξ ἔπε θεσίπηίησβ οἵ [ῃς 

ΟΠυγοῆ οὗ Ερμεβὰβ ἅγε δϑϑοοίαϊεά. ίεη ἔγοηι Αβϑία ψεγε ἀπιοης ἴπα 

ται εἰξα 68 ἰῃ Ψεγαβαίεπὶ νῆο Πεαγὰ {πε Αροβίεβ βρεαῖκ στ τοησιεβ οα 

πε ἀδγ οὗ Ρεηΐεοοϑὲ (Ασίβ ἰΐ. 9), ἀπά ἰἴ [8 ροβϑβίδ!ε ἴπαξ ἴῃς γϑὲ τίαΐησβ 

οἵ πε πον [Αἰ τἢ πλᾶν ἢανε εξ σαγγίεα ὈΥ βοπλε οἵ ἴΠ686 ἴο πε σαρίξαὶ 

οὗ ἔπε Ῥγονίηοαεα. Βαὲΐ οἵ {παξ ἔπεγε ἰβ πο γεοογά. Τῇε εϑβείπιοην οὗ 
τῃῈ Βοοῖ οἵ Αςἴβ ἰ58 [παῖ Ῥαα!, αὲ πε Ὀερίηπίηρ οὗ 8 βεσοηά σγεβδῖ 

ΠλἰΒΒΙ ΟΩΔΡῪ ἰΟύΓΠΕΥ, αἴζεγ ἢς παά σοπε τπγουρπουΐξ ῬΠγυϑία δπὰ {πε 
τερίοη οἵ Οαϊδιία, νγα8 “Τογϑίἀάδη οἵ ἰῆς Ηοῖγ Οἤμοβε᾽ ἴο ργεδοῇ ἔδε 

νογά ἰη Αβία (χνί. 6); δυΐ {παῖ δ {πε οἷοβε οἵ ἐπαξ Ἰουγπευ, ψἤδη μα 
ΔΒ Οἡ ἢ ΨΑΥ ἔγοπη Ογεεσα ἴο ϑυγία, ἢε αἱά νίβίε Ερῆεβϑυβ ἀπά 

“ τεαβοηεὰ στῇ πε ενν8 ἴῃ ἴῃς βυπάροσιε᾽". Τῇδί Πε πηδάς βοπις 

ἱπιργεββίοω οὐ {18 οσσαβίοῃ ἀρρεαγβ ἔγοιῃ ῆς ἕασϊς ἴπαξ ἢ ψδ8 

Δϑκεά ἴο βίαν. Τῆϊ8 ἢς σουϊά ποῖ ἀο, Ὀδσαυβε ἢς Πδά ἴο ργεββ οὔ ἴο 

Ψεγυβαίεπι ἕο κεερ ἴπε ἔεαβὲ ἴῇεγε. Βαΐ ἢε [εἴ Ααυΐϊα αηά Ῥγίβοι Πα 

ἰπ Ερῆεβαβ δηὰ ργοπηίβεά ἢὨἰπβεῖῇ ἐο γεΐαγη (Αςῖβ χνιϊΐ. 19-21). Τὸ 

τη 8. Ὀγίεξ νἱβίς οἵ ἴηε Αροβίϊε οὗ ἐῃε Οεπείίεβ, ἕο] ονεά αρ ὉΥ πα 
εἴἴογίβ οὗ Αυΐξπ δηὰ Ῥγίβοι!α, τῆς ρίαπιίης οὗ ἃ ΟΠ γίβείδη ΟΠ αγοῖῆ 

ἰπ ἴδε σαρίζα! οὗ ἐπε Ῥγονίησε οἵ Αϑβϑία ἄρρεαγβ ἴο δε ἄμε. Νἤεα 
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Ῥαιυὶ τὰβ ΑΑΥ ἰῃ ϑγγία δαπά Αβία (Αςῖβ χνὶ. 22, 28) βοπιεϊῃίησ 
ἔυγίδον νὰβ εδεοίεά ἰῃ ἀποίμεγ ψὰῦ. Αροϊϊοβ οδηα ἴο Βρἤδβυβ, 
Κηονίηρ οηἷγ οὗ ἴδε Ὀαρτίδπι οὗ θοῆη. Ηε παά ἐπε να΄ οὗ Οοά εσ- 
Ρουῃάεά το Πἰπὶ πιογε ἔν ὈῪ ἴῃε ἔνο ἀενοίεά ἔγίεη 8 ψῃοπὶ Ῥααΐ 
Βαά [εἴξ Ὀεπίηά Πίπιὶ ἰῃ Ερῆεβαβ. Τῇα γοβυῖς ταβ τῃπαΐ, υπάεγβιίαπάϊης 
θεϊζογ 88 ἢς οοὺν ἀἰά ἴῃς ἔα Β]πιεηΐ οὗ ἐπε ργοπ)ίβεά Ν εββίδηίς βαϊνα- 

τίοη, δ “ πιμΕΠν σοηνίηοεά {πὰ Ψεννβ, δηὰ ἐμαΐ ρυθ] εἶν, Βμοσίης 

ὃγ πε βογίρζαγεβ (Ππαξ Φεβιι8 νγὰβ ΟἾγίβε  (Αοΐβ χν!. 24-28). Αἴζεγ 
Αροΐϊοβ μαά ραββεὰ οἡ ἴο Οογίπεῃ Ρδαΐ γεϊαγηβά, ἃ8 με δαά υἀπάετ- 

(ΔΚεη ἴο ἀο, ἴο Ερῃεβαβ (Αςῖβ χίχ. 1). Ου τ} 8 οσσαδβίοῃ ἢἰ8 βίαν νγαβ 
8. Ργοίγαοϊεαά οης, εχίεπαϊησ ονεὲγ πογε ἤδη ἔγο γοᾶγβ δηά τῆγεε 

τηοηῖτἢ8 (Αςίβ χίχ. 8, 10), οὐ ἃ8 ἢ Ἴχργεββεά ἰζ ἴω τουπά πιπΊρεγβ ἴῃ 

ἢἰ8 δάάγεββ ἴο ἔπε εἰάδγβ αἱ Μη Π]εΐυ 8 “ΟΥ̓ [86 βρασε οὗ ἴῆγεε γεαγβ" 

(Δοῖβ χχ. 81). 
Εἰγβὲ ἢς ἀενοίεά Πἰπη86} ἴο ἐπε ἱπβίγασζίοη οὗ σεγίδίη αἰβοίρ!εβ 

“0 δαά Ὀεεη Ὀαρίίβεά ΟὨΙΥ αηἴο Φοῇη᾽ 5 Ὀαρεί8βπ) δῃὰ πεν ποϊῃίησ 
οὔ τε Ηοῖγν ΟΠοβὲ (Αςῖβ8 χίχ. 1-7). Τἤεη ἔογ τῆγες τηοηΐῃ8 δε 
βροῖς οὗ (ἢε τΠίησχβ οὗ ἔπε Κίησάοηι οὗ Οοά ἴο πε ψενγβ ἴῃ ἔπε 

βυπαοριε ἴω 1818 ἢε ἢαὰ ΟὨΪΥ ραγίίαὶ βυσςαββ, ἀπά βοοὴ πε πδά 

ἴο εποουηΐεῦ δἰξζεν ορροβιίοη. Ηε σαν ᾧρ ἢἰβ ἀρρεαϊ, ἐπεγείογε, 

ἴο ἴῃς δεν, δπά τοοῖς τῆς βοῆοοί οὗ “ Τγγδηηυβ,᾽᾿ ἰῇ νῃϊσοἢ ἢ “ αἰδ8- 

Ρυϊεά ἀεί" ἔογ ἔπε βρᾶςε οἵ ἔνψο γεαγβι Ηε ἀϊά {ῃἰ8 σιίτῃ βυσῇ 
γτεβϑυΐϊὲ τπαὶ πε ταγπεά πηδηΥ ἔγοπι ἴῃς ργαςσείος οὗ ἴπε πηασίςα! ατγίβ 

νὩϊοῇ ψεγε ἰη σγεαῖΐῖ ἴανουγ ἴῃ Ερἤοβαβ, δηὰ “ 411 [πεν ψῃϊοἢ ἅννεῖξ ἰῃ 

Αϑβίαᾳ ἢεαγά τῇς σνογά οἴ ἴδε [ογά δεβιβ, Ὀοϊῃ εν δὰ Ογεεῖβ " (Αςσῖβ 
χίχ. 10, 20). ἴῃ οἵπενγ ψογάβ, ἴδε γερογέ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ σψῆϊοῃ δαὶ 

Ὀγεδοῆαά ρεηείγαϊεά τῆγουσῇ ἴῃς Ῥτγονίηςε, θείην σαγγίεα πο ἀουρὲ ἴο 

ἴδε σγεαῖ οἰξίεβ Ὀγ ἔγανε!!οσβ τῇο νἱβίϊεά Ερἤαβαβ, δηά ὈΥ πιίβϑίοπαγίεβ 
ΟΥ Π᾽αβϑθηρεγβ κὸ Εραρῆγαβ. Απηά ἴογ πε ρυγροβε οὗ ἀἰββεπιίηδίησ 
πε Κηον]εάσε οὗ ἔπε πεν αἰ τὨγουρῇ ἴῃς Αδβίατίς Ῥγονίποε, Βρῆεβαβ 
"88 ποῖ 688 βιησυϊαγίγ βιεά ὃΥ 18 σεοσγαρῃίοαϊ ροβίςοη δηὰ Ἵοηϊ- 
τηεγοία! σοπηπγαηϊοαιίοηβ πα σγὰ8 Απεοοσῇ ἴον ϑυγία ογὐ Εοπις ἴογ 

τε ἔυγίμεν Νεβὲ. Τῆε {υπγυϊζύουβ ορροΒίτίοη, πονενεγ, νι ΐσἢ να 8 

τουβεά ὈΥ͂ Ὀεηγείγίι8 ἀσαίϊηδὲ Ρδμὶ 88 ἃ ἀεβέγογεγ οἵ ἴῃε βι᾿νεγβηλ ἢ 8 
ογαῖξ δηά 4 βυδνεγίεγ οὗ ἔς πογβῃίρ οὗ Ὀίαπα, Ὀγουσῆϊξ 8 ψογῖς ἰῃ 

ἙΕρδεβυβ ἴο ἃ εἷοβε δπὰ Ἵοπιρεϊϊεὰ Ὠἰπὶ ἴο Παϑίεη ἢἰβ ἀεραγέωγε ἰηΐο 

Οἴεεοε (Αςῖβ χίχ. 21]1---χχ. 1). Ὀατγίηρ δἰβ ἰαϑὲ νογασε ἴο ϑυγία ες 
αἰά ποῖ νἱϑί Ερἤαβι8 ἰζβείξ; θαξζ, τουσπίηρς αἱ Μιεῖαδβ, ἢῈ ϑεπὲ ἴογ 
{πε εἰάετγβ οὗ ἴῃς Ερῃεβίδη ΟΠυγοῦ δηά τοοῖκ Ὠΐδ ρατῃείίς ἕαγεννε!! οὗ 

ἔδποηι ἔδεγε (Αςΐβ χχ. 17-38). 
80 ἔαγ 88 ἴῃε Βοοῖκ οἵ Δοίβ ἰβ σοησεγηεά, [Πδΐ ἰ8 πε ἰαδὲ σἰίπιρδε 

νὰ βεῖ οὗ Ραυΐ ἰῃ δίδ σοηπεοίίοη πίῃ Ερἤδβυθ. ἴπ ἔπε Ῥαβίογα! 
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Ἐρίβε!εβ, ποννενεγ, ψὲ ἤᾶνε 80Π16 ἔμγίῃεῦ γείεγεηςθβ ἴο Ερἤῆεβαβ δηά 

το Ραυ} 8 σαγε ον ἔπε Οπυγοῆ ἴπεγε. [ἢ 1 Τιπιοῖῆν (ἰ. 8), ἃ8 ννε ἕδνα 
βεε, ψὲ ἤηά ἐπαΐῖ Τίπιοίῃυ παά Ὀεεη ρίασεά ἰη ἔπε οἰἐγ ψ ἢ 4 νίενν 

ἴο ἔπε ρτγεβεγναίίοη οἵ βοιιηά ἀοοϊγίπε, ἀπά ἔπαὶς Ῥααΐ ἀεβίγεά ἢίπὶ 

ἴο τεπιδίη ἔπεγε ἤθη ἢς Πἰπιβοῖ ἢ ψεηΐ ἱπῖο Μαςεάοηία; απὰ ἴῃ 2 

Τιπιοῖῆν πιεπίίοῃ ἰ8 πιδάς Ῥοΐῇ οὗ ἔπε ψὰὺ ἴῃ ψῃΐοῃ Οπεβίρμογυβ 

πιϊηἰβίεγεά το Ραμ ἰπ Ερἤαβαβ ((. 18), ἀπά οὗ δε ἕαςξ ἐπαξ Τυγοδίουβ 
νὰ8 βεηΐ ΟΥ̓ Ραμ! ἴο Ερπεβαβ (ἰν. 12). Τῆς γεϊδείομβ, ἐπεγεΐογε, 

Ῥεΐψεεη Ραμ δπά {πΐβ Οπυγοῦ ψεγὰ οὗ ἴδε οἰοβεϑὲ δηὰ πιοβὲ οοη- 
Βάεπεία! κἰπά. Α58 ἴο πε σοπηροδβίτίοη οὗ {πε ΟΠ γί βείδη σοπιπγαηϊίυ, 
ἰξ ἀρρεᾶγβ ἴο ἢανε ἱποϊυἀεδά ἔγοπι ἔπε ἤγβὲ Ῥοΐῇ Δενβ δαπά Ογεεῖβ 
(Αςῖβ8 χίχ. 1-10, χκ. 21). Τῆς Οεηξῖίε εἰεπιεηῖ, ἤοννενεγ, βε6Π18 ἴὸ 

δανε Ὀδεη {πε ἰαγϑογ δῃά ἴο πᾶνε σγονῇ πιογα δηά πιοσγε, 80 ἴπδξ πε 

Ερίβειε ἀεαΐβ σίἢ τῆς ΟΠαΓο ἃ8 ργασείσα!ν ἃ Οεπεῖε- ΟΠ γι βείδη θοάγ. 
Ιη 1 ῬΡεῖεγ (ἰ. 1) ἔῆοβε ἰῃ Αβία, ἱποϊυάίης ἀουδείεββ ἐπε πιοτηθεγβ 

οἴ ἴδε πιεϊγοροϊἴαη ΟΠυγοῇ, ἄγε παπγεά ἀπιοης ἔπε βίγαηρογβ βοδξζεγεά 
τηγουρποαῖΐξ ναγίουϑ ἰαηά8, ἰονναγά8 ψῇοτη ἴπε τυγίζεγ ἢ88 ἃ σεγίδίη γὰ- 

ΒρΟηΒί ΠΥ ἀπά το ψῃοπὶ πε δἀὐάγεββεβ ἢϊβ Ερίβεϊα. ἴΙπ {πε Αροσα- 
'γρβε ψῆΐοῃ Ῥεαγβ πε ἤδηῖε οὗ ὑοδη, {πε ΟΠαγοῆ οὗ Βρἤεβιβ ἄρρεαγβ 
Δηλοης ἴδε βενεη (πυγοπεβ οὗ Αβία ἴο ψῃϊοἢ Φομπ᾽ 8 πιεββασα ἰ8 
αϊγεςϊεά ; πὰ ἔπαξ {πὸ Ερπεαβίαη Ομαγοῃ ψγα8 γεσορηίβεά 85 ἴδε οπίεῦ 

οἵ {πε βενε πΊδῪ Ὅς ἱπίεγγεά ρεγῆδαρβ ἔγοπι ἴπε ἕαςς {παΐ ἰ ἢα5 πε 

βγϑὲ ρίασε ἰῃ ἴῃε ἰδὲ ἀπά ἰπ ἔπε δάάγεββ (ἰ. 11, ἰ1. 1). [τ 18. αἷβὸ 
ψ ἢ σόπη παῖ ἰγααϊτίοη σοπηεςΐβ ἴῃς ΒἙρδεβίαη ΟΠαγοῦ δἴξογ δα] 8 
ἄεοεαβα. ΟΥ̓ ἰΐ8β ἰδῖεγ ῃἰβίογυ, ἰξ ἰβ επουσῇ ἴο βαὺ ἴπαξ ἰ( ἰοηρ γεϊαίπεά 

[8 ᾿πηρογίδηπος δπιοὴς ἴπε ΟΠαγοῇεΒ, ἀπά τπαΐ, ἀπιοης οἴπεν τΐηρ8, ἰ 
ν 885 ἴῃε βεδῖ οὗ οἠς οὗ ἴῃς σγεαΐ (ξβουπιεηΐοαὶ Οοαηο 8 (Α.Ὁ. 481), πὰ 

αἶδβο οὗ ἐπε ῃἠοϊογίουβ Ποῦθεγ- ϑγηοά (Α.0. 440). 
8. ΤῊΕ ΕΡΙ5Τ[Ε--ἰτθ ΟΕΝΒΕΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ, ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ῬΙΑΝ. 

Απιοὴρς ἴδε Ερίϑι]ϊε8β Ὀεαγίηρ ἴῃ6 πᾶπιὲ οἵ 8.. Ραυϊ πεγε 18 ποτε 

στεδῖεγ ἔπαη ἐΠὶ8, ὯῸΓ ΔῺΥ ψἱτἢ ἃ Θπαγαοῖεγ πιογὰ ἐπξγεῖν ἰ(8 οσῃ. 
ΤΒογα μανε Ὀεδη βιυάεηΐβ, ἰδ ἰ5 ἔγαε, τῆο νὴ ἢ δη δἰπιοβὲ ἱπογεάϊδ!α 

Ἰαοῖκ οὗ ἰῃϑίσῃς πᾶνε σοηβίἀθγεὰ ἰξ δὴ ἰπϑιρίά ργοάυσείοη ογ ἃ [εάϊΐοιις 
δῃὰ πἀηβκ 1] σοπιριτίοη. Απιοὴρ ἴπεϑβε τιυβὲ Ὅς παπιεά ὄνε 80 
δουΐε ἃ Βομοίδγ 48 ε Νγείίε. ϑασοῇ ργοηουῃποεπηεηῖβ, πόνένεγ, 

Ὀεϊοης ἰο δε [αίϊατεβ ἀπά εσςσεηίγίοἰτεβ οὗ ογἰεἰοίβπ), ἀηά σουηΐ ἔογ 
{ππε|6. ΜΝ ἔενν ἐχοερίίοηβ βομοίαγβ οὗ 41} αἰ εγεηξΐ βοῇοοίβ ψῇο ἢανα 

βίυα!εα ἀπά ἰηϊεγργεῖεά (8 Ερίβεϊῖς ἢανε ὈδοΩ δὲ οὔδ ἰῃ γεψαγάΐηρ ἰξ 
88 οὔδ οὗ ες 5βυδ[᾿πηλεβὲ δηά πιοβδῖ ργοίουηά οὗ 411 ἴῃε Νὲν Τεβία- 

ταεηΐ ψυγτίησβ. ἴπ ἔπε Ἰμάρπιεηξ οὗ πᾶν ψΟ αγὰ νεῖ] επεπεά τὸ 
ἀεἶνεῦ δη ορίηίοη, ἴξ ἰ8 ἴπε σγαπάεϑε οὗ 41] πε ῥααϊίης ἰεξέεγβ, ΤΏογε 

ἰ8 ἃ ρεου αν ἀπά βυβίαίπεα Ἰοξιπαβ8β ἰη 118 (δοίης πο Π88 ἀδερίν 
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ἱτηργεββεά ἴδε σγεδίεβϑε πιίηάβ δηὰά ἢδ8 εαγηεβά ἴογ ἰξ ἴῃς πε οὗ ἐῆε 
“ Ἐρίβεϊε οἵ ἔπε Αβοεηβίοη ". [8 ἰαγγίεβ ἰαγβεῖν απηοὴς “ ἴῃς Πεδνεη- 
Ιἴε8,᾿ δηά 1 (β ἱπῖο πε εἴεγηϊτίεβ α ῥαγίς απέε πὰ α ῥαγίε ῥοϑί. 
11 18 σμαγαοίεγίβεά Ὀγν ἃ ἀἰψηιν δηὰ ἃ βεγεηϊυ σι ῃίοἢ γε εηξίγεῖὶν ἴῃ 
ΠΑΓΠΊΟΩΥ τ ἴπε εἰεναϊίοη οὗ ἰἰ8 ᾿ῃουρῃΐθ. [ἐξ ἴακεβ {π|||Ὶ6 ἕο ἀο 
εἴἴμεγ στ τἢς αυεδβιίοηβ οὗ σεγεπιοῃ δ  8π| οὐ ἢ ἔπε ρεγβοηδὶ νίη- 

ἀϊοαϊίοηβ πιῇηΐϊοῃ 81] 80 ἰαῦζε ἃ βρᾶοε ἰῃ οἵμεγβ οἵ ἔπε σγεαίΐεγ Ερίβί!εβ 
οὗ ϑὲ. Ραυ!]. Τδε ροϊεπιίσα! εἰεπιεηΐ ἰ8 σοηϑρίοσυοιβ ὈΥ [18 αὔϑεηςεα. 
ΤΠεγε 18 βοαγοαῖν ἐνεῃ ἀπ δοἢο οἵ {πε σγεαῖ σοηίγονεγβίεβ νῃ ἢ τίη 
80 ἰουαϊν ἰη ἔπε Ερίβεϊεβ ἕο πε Ἐοπιδηβ ἀπά ἴῃς Οαἰαϊτίαπβ. [ξ πον 
ΜΈΓ 811} δοξίνε ἰῷ ἢν πηδάϑιγε ογ δὲ 41} ἰῃ ἴῃς ννγίζεγ᾽ 8 νίετν ἤδη 

δε δά άγεββεά ὨἰπΊβ6 1 το ἔμεβεὲ Αϑίδϊζίςα Ομυγοῃεβ, ἴπεν ἀγὲ ποῖ οἡ {πὰ 

βυγίαςε αἱ ἰεαϑὲ οἵ {Πϊ8 πια᾽εϑίέίς Ερίβεῖεσ. Τῆς πεαγεβὲ ἀρργοβοῦ ἴο 
ΔΩΥ͂ ἜχρίἸοἱξ ΑἸ] βίο το βοῇ πίη ,8 18 ἰὴ ννῆδξ ἰ8 βαἃ ἴῃ ἃ βίησίε νεγβε 

(ςδαρ. ἰ!. 11) τεραγάϊηρ {πε Οἰγουπιοϊδίοη ἀπά ἔπε )πεϊγουπηοί βίοη, 
Τἤογε ἰ8 ἃ γεηιλγκαῦϊε σοπεαβίοη, ἴοο, ἰΏ ἴπε σοπιροβίξίοη, ραγί 

Βειίησ ἰῃ νι ραγὲ παζυγα!ν ἀπά νους εὔογε. [ἢ [8 βίγυασζυγε 

ἴηε Ερίβεῖε ἰ8 δὴ «ηπΊ Βίδκαῦίε ππὶγ. Τῆς ψῃοῖε ἀγρυμηεηΐ πλονεβ 
τουηά ἃ ἔενν σγεαῖ ἰάθαβ. Τηε ρίδῃ ἰ8 βἰπιρίε. Τῆς Ἐρίβιεϊε ορεηβ 

δηά οἴοβεβ ἰῃ ἴπε ἀβυδὶ Ραυ πε νὰν, δηὰ ἰξ ἀἰνίάε58 παΐζαγα!ν ἱπίο ἔνο 
στεαῖ βεοϊίοηβ, οης ἀοοσίγίηδι δπὰ πε οἵπεν ργασείοδὶ ογ πογίδϊογυ. 

Τπετγε ἰβ θγβὲ {πε ἀϑι8] ἰηβογρείοη ογ σγεεζίηρ (ἰ. 1, 2), ἰο!]οννεά ΌῪ 
ἃ τῃδηϊκδρίνίησ νηϊσῃ ταῖκεβ [ῃς ἴογηι οὗ ἃ βοϊεπηη δβογίριίοη οὗ ργαῖβε 

ἴο Οοά ἴον ἴδε βριγίζυδὶ Ὀϊεββϑίησψβ επ)ογεὰ ὉΥ πε ψγίϊεγ δηά ἢί8 
τοδλάεγβ. Τῆε πιεηείοη οὗ ἴπεβε Ὀ]εββίηψβθ ἀδνεῖορβ ἱπῖο ἃ ἀοςίγίπαὶ 

βιαϊεπηεηΐ πῃίοῇ ἀ6α18 στ {πε ον {Παπγε8 οἵ εἰεσϊίοη, ργεάεβεϊπα- 

τίοη, γεάεπιηριίοη δηά πε ἔογρίνεπεβϑβ οἵ βίηβ; πε πιγβίογυ οἵ δε Ὀϊνὶπε 
ΜΠ; πὲ σγαςς οὗ ἴῃς ΗοΙγ ϑρίγίξ δἃ8 βεδ] δηδ δαγπεβί ; ἔπε ρονγεῦ οὗ 

Οοά ἰη {πε γεβωγγεσίζίοῃ δηά εχαϊδείοη οὗ (ῃγίβε ; ἔπε βονεγείζπευ οὗ 
ΟἸὨγίβε ονεγ ἔπε νογὶά δπάὰ Ηἰβ Ηεδάβῃϊρ ονεγ ἴῃς Οδαγοῇ ; [δε Ὀἰϊνίης 
αυϊοκεηίης οὗ ἔπε 8ρίγίζυδ!ν ἀεαά ; ἴῆς αὐργοραϊίοη οἵ [6 [Ὧν παῖ 

ἕογπαιεά τῆς νγαἹ] οὗ ραγεϊτίοη Ὀεΐεθη δὲν δὰ Οεηΐξίε ; ἔμ6 ἰονα οὗ 

ΟΠ γίβε δπά Ηἰβ ἱπάνε!Πσ ἰῃ πε Ρεϊϊενεγσ. Εδοὴῦ οὗ πεβε σγεδῖ 

1πεπιεβ ἰεβὰβ δαϑίϊν ἴο ἴῃς σχῖ. ἴῃ {πε σοαγβὲα οὗ {πεὶγ ἐχροβίξίοῃ 

τῆς Αροβεῖε εηΐαγχεβ Ἵβρεοία ! νγ οὐ ἴῃς υἱτἰπιαῖε ρυγροβε οὗ Οοά ἴο 

8βυτὰ ᾧρ 411] τῆσδ ἰῃ ΟΠγίβὲ (ἰ. 9-11); τῆς τεϊδτίοη ἴῃ ψῃϊσῃ ΟἾγίδὲ 

βίδηδβε ἴο ἴῃς απίνεγβε δηά ἴο ἴῃς ΟΠαγοῇ (ἰ. 20-28) ; {πε Δ᾽βοίτεῖν 
φιδοίουβ οπαγαςῖεγ οἵ ἴῃς βαϊναϊίοη, ἴῃς πενν [{ξε, αηὰ τΠε σίἔϊβ Ὀεβίονεά 

ρου Ὀεϊΐενεγβ ὈῪ Οοά (ἰΪ. 1-10) ; τῆ γενεϊδτίοη δηά ἔμ Β] πηεπὶ οὗ {πε 
Ρύγροβε οὗ Οοά, πίάάεηῃ ἔογ αξεβ, ἴο τῆδε της Οεηξε ραγίαϊκεγ στῇ 
ἴδε δεν (ἰϊ. 11-22) ; δηά {με πιᾶάγνεῖ οὗ ἔπε σγαςε παΐ ἢδ8 εβϑιδὈ! βηεά 
Θαυδ! τ δηὰ ὑπ ψπογε οτος ἴπεγε ψεγε ργίνιερε δηά βεραγαίίοῃ 

ΝΟΙ, 11. 14 

" 
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({ἰ. 1-19). ΤῊϊβ Ηἤγβὲ οὗ πε ἔνο ργίπιαγυ αἰνίβίοῃβ οἵ ἕἢς Ερίδβεῖε σοη- 
οἷυάεβ τῇ ἃ ἀοχοίοσυ, νι ΐοἢ ἀραίῃ σεἰεδγαΐεβ ἐπαΐ σγαοίουβ ρόνεγ οὗ 

Οοά νος ψογβ 41} ἔογ υβ δηὰ νυ τίη (8. 
Α58 ἴπε ἀοοίγίηα! βεςξίοη οσσαρίεβ ἴῃε βγβῖ τἤγες οπαρίογβ, πε 

Βογέδϊζογυ βεοίίοη ἐχίεηάβ ονογ ἴπε ἰαϑὲ ἴἤγεαε. ΤΉρβϑα ομαρίεγβ δγὰ 
ἴβίθη ᾧρ ψίξῃ ργαςείςα! γπηδίίζεγβ----ἰῃ 6 ἤθοεββί Ὑ οὗ ἃ νυ ς ἰῃ ΠΑΓΠΊΟΩΥ 

στ ἀπὸ Ὀἰϊνίηε ς41] ; ἔπε σοτηγηεηάαδιίοη οὗ Ὠαπι Π ν, πλεεηθ88, ἔογ- 

Ὀεδγδηςε, σοηςογά, ρεᾶςε δηά 811} σοοά ὈτοΙΠεΥΙν γεϊδείοπβ ; [πε ἀν οἵ 

δτονίης ἴῃ Π|κεηεβ8 το Ὁ γίβὲ δηά ἰη οδεάϊεηςε ἴο Ηΐπι ; ἐπε ογβακίης 
οἵ Αἱ] μεδΐμεη νίςδβ ; πε ργδοῖίςε οὗ ἐγας ἔα! πε88 δηὰ Ποπεβίυ, αὐβίίη- 

ἔπος ἔγοηι 811 σογγαρί σοπιπγχαηϊςδίίοηβ, ἔγοηι 411 ὈἰἘεγῆεββ πὰ γαίῃ 
δηὰ εν] -ϑρεακίης δηά πιαίΐοε ; βεάαϊουβ τνναιοῃξαϊπεββ ασαίηϑε ΔΩΥ 
{ας Ὀαοΐς ἱπῖο εαϑὺ σοζαρίίασε σε τῆς ἔνο οπαγαςίεγίβεις ρασαη 
ἔογπιβ οἵ τηογδὶ ον]ΐ, βεηϑυδὶν δηὰ σγεεά, ογ ἰηΐο ΔΥ 88 πε 88 ἰῃ ἴῃς 
βεηβε οὗ {πεὶγ ἄδαρ βἰηζαΐηεββ ; ἴῃ γενεγεηῖ γεραγά οὗ ἴῃε Οἢγίβιίδη 

τεϊαιίοηβ δεϊψεεη πυβθαπά αηά σἱΐε, ραγεηΐβ δπὰ οπιάγεη, πηαβέογε 

δηά εἷανεβ, δηΐ ἴῃς σαγεΐα! οὔβεγναηςσε οὗ πε ἀμείεβ αγίβίησ οὐ οὗ 
δε ΟΠ γίβείδη ἰάθα οὗ ἴπεβε γεϊείοῃβ ; ἴῃς ηεεά ἴογ {πε ἔμ} βρίγίτααὶ 
εαυϊρηχεηξ ργονί δα Ὁ Οοά ἴον {πε πιπβιδηάίησ οὗἉ 4] ενίϊ. Τῆαβα 
ναγίουβ εἰῃίοαὶ γεᾳυϊγεσηεηῖβ δηὰ γεσοπιπιεηάδιίοηβ γε ργεβεηϊεά 
88 811 Πμανίηρ {πεὶγ γοοῖβ ἴῃ ἴπε σγεαῖ ἔβοϊβ δηά ἀοοίϊγίηεβ οὗ σγδος 
νι οἢ ἄγε ἐχρουπάεά ἴῃ ἐῃε ἔογπιεν ἀϊνίβίοη οἵ πε Ἐρίβεϊε, δηά 88 41] 

ϑτονίης ὑρ ουξ οὗ παῖ 8ο11. [ἡ {ῃεὶγ εηΐογοεπιεηῖ βρεοίαὶ ργοπγίμεπος 
ἰ8 ξίνεη ἴο ἔπε πηαϊπίεπδηςε οὗ σοποογά δπά ρεᾶοε ἰῃ ἔπε ΟΠυγοῦ (ἶν. 
4); {δε σγεαῖ οδήεςξ σψῇῃϊοῇ 411 ΟΠ γι ϑδη σβ ἄγε πγχεδηΐ ἴο βεγνε (ἰν. 
12-16) ; ἐπε ἐογβινεαγίης οἵ 41] βίῃβ οἵ υποϊδαηπεββ ἃ8 πίησβ ΠΟῪ 
Α]Ἰεἢ το πε ΟἩγίβείδη [πὶ (ν. 8-14); τῆς βαογεάπεββ οὗ ἔδε ργίπηαγυ 

ἀοπιεβείς δηά γεϊδεϊνε ἀμεῖεβ, [ῆοϑα ἀῦονε 411 ρεγίαϊπίηρ ἴο ἴδε γεία- 

εἰοηβ οἵ Ὠυβραηά απηὰ νἱῆε (ν. 22---νὶ. 1-9) ; τπε βεγίουβϑῃεβϑϑβ οὗ ἴδε 
ΟΠ γί βείδη 8 νναγίαγε δηὰ ἴπε βυβῆοίεηον οὗ πε ΟΠ γί βείδη᾽ 8 ἀγπιουγ (ν. 
10-18).. Τῇε Ερίβεϊε ἰ8 Ὀγουσῆςξ ἴο ἰϊ8 οἴοβα ὉΥ βοῦιε ρεύβοῃδὶ γείεγ- 

ξῆσε8 Ὀδαγίηρ οὐ ἴπε νγίξεγ᾽ 5 γεχυϊγεπηεηῖβ ἀπά σοπηπγϊββίοη (νί. 19, 

20) ; ἃ Ὀγίεξ ποιϊίςε οὗ ἔπε πιίββίοη οἵ Τυοῃίςαβ (νὶ. 21, 22); αηά ἃ Βπαὶ 

βαϊαϊατίοη ογ Ὀεηεαϊοτίοη, τ ῃϊοἢ ἰ8 σφίνεη ἴῃ ἴεγῃ}β οἱ σγασε δηά ρεβεε 
(υι. 28, 24). 

ἴω δε σουῦβε οὗ (πουρσῇς τῃ8 [ΟΠ οννεά οὐξ ἴῃ τῆς Ἐρίϑβεϊε ἔπεγα 

ΑΓΕ σεγίδίη ζγεαῖ ἰάεαβ ἴπαὶΐ πανε ρεουϊαγ ργοπιίπεηοε σίνεη πεπι. 
Οὗ τδεβε {πε ἰαγρεβὲ ἰ8 {παὶ οὗ {πε Ὀϊνίηε ργαρε---ἴῆς ἰδ γπΊ χάρις 
οσσαγτγίης υπάεγ οαε δϑρεοξ ογ δῃοῖπεγ βοπης [Πἰγίεεη ἐἰηε8. Αηοῖπογ 

ἰ5 (Παῖ οὗ “ἴῃε Πεανεη τε 8, ἢ ἢ Πᾶ8 δὴ εηείγεῖν ρεσυ αν ρασε ἀπά 
Δρρ᾿ἰσατίοη ἰῃ τῃ 8 Ἐρίβεῖε. Μυοῃ, ἴοο, ἰβ πιδάε οἵ ἔπεα σοποερείοηβ 

οὗ τῃε Ὀἰνίης γμεΐηε55 (πλήρωμα) ; {Π6 »:}, 5467} (μυστήριον) ; ἔπε δσοΜ ΟΡ: 
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(οἰκονομία) ; πε βρίγίξυα! μπάεγείαπαϊηρ (γνῶσις, ἐπίγνωσις, σοφία, σύνε- 

σις, φρόνησις) ργορεγ ἴο ἔα ΟἨ γί βείδη δηά ἴῃ νμίοῃ ἢς ἰβ ἴο ἱπογδαβα. 
ΤὭετγε ἃγὲ αἷβο ἴδε ἰάθαβ οὗ μπίοη ἀπά μπίξγ, απίοη τ ΟἨγῖβε, αηίοα 

δηά {εἰΠοννϑῃίρ οας ἢ δηοΐδπεογ, τε ἀπἰν οὗ πε ΟΠαγοῦ, (πα οὔο- 

τε88 οἵ δεν δηά Οεηξίε, ἔπε ἀη!ὐ ἰπ ἔμα ἀϊνεγβίεν οὗ φίἔίβ, πε ἀπ ν 

οὗ {πε (αἰ. ὙΤὭεβε σγεαξ σοποθρίίοηβ γαη Τῃγουσῇ {πε Ερίβιϊς, απά 

ἐχργεββ ἘΠπεπῃβεῖνεβ ἰη βυοῇ σοπιροιηά [ΟΓΠῚΒ 48 συνεζωποίησε, συνήγειρε, 
συνεκάθισεν, συμπολῖται, συγκληρονόμοι, συναρμολογουμένη, συνοικοδομεῖσθε, 
σύσσωμος. 

Τῆε Ερίδβε!ε 18 γεπηαγαῦ!ε 4|80 ἕογ [ῃ6 ᾧ8εὲ νβίοἢ ἰξ τηδίτεο οὗ ἃ 
βεγίεβ οὗ ἱεγῃηβ οὗ ἔδγ-γεδοῃίηρ βἰρηίβοδπος, πιϊσἢ Ὀεΐοης ἔο ἔπε νεῦῪ 
ἐβϑεηςα οὗ [8 τπουρῃϊξ δῃὰ ἤοσῆεγε κεῖ ἴῃς ρίασε δπά ἔπε ἰξογαϊίου 
πο ΓΠΕΥ πᾶνε ἤαγα, Ἔχοερὲ ἰῃ 8οπΊε τηδάβαγε ἰῃ ἴῃς Ερίβεϊε ἴο δε 
Βοπιαπβ. Ατηοης ἴπεβα αγὰ ἴῃς οονημϑεὶ (βουλή) οὗ Οοά, Ηἰξβ τοὲϊϊ 
(θέλημα), Η!5 ῥμγῥοϑέ (πρόθεσις), Ηἰβ8 φοοά-ρίεαβιγε (εὐδοκία), ΗΒ ογε- 

ογάαϊπὶηρ οὐ ῥγε-ἀδέεγηιίπίηρ (προορίζειν), Η 8 αἴογε ῥγεῤῥαγίηρ (προετοι- 
μάζειν), εἴς. 

Τῇ νοοσαδυΐαγν οὗ ἴῃς Ερίβεϊε 4180 8 βίησωυϊας δηά ἔμ]! οἵ ἱπξεγεβῖ. 
Τῇε ἰεξέεγ σοηζαίῃβ ἃ Πυπιρεγ οὗ πογάβ δηά ρῆγαβεβ το ἢ τὰ ρεσου αν 

ἴο ἰδεῖ αηά {δε εἰβὲογ Ερίβεϊε το ἔῆε (ο]οββίαδῃβ, 80 ἔἕαγ 88 (ῆς Νοὸν 
Τεβίαπιεπε πε σβ ἄγε οοποογηθά---ϑὰαοἢ 88 ἀνθρωποπάρεσκος, ἁφή, 
ἀποκαταλλάσσειν, ἀπαλλοτριοῦσθαι, αὔξειν, αῃά [8 ἡουη αὔξησις, ὀφθαλμο- 

δουλεία, ῥιζοῦν, συζωοποιεῖν, συμβιβάζειν, ἐκ ψυχῆς. [ἴ 48 οἴδπεγβ νϑϊςἢ 

ΔΓΕ σοηῆπεά ἴο ἰϊβεῖξ δηὰ Ἴσεγίδίη οἴπεγβ οὗ ἴῃς Ῥαα!ης ἘΕρίβε!οδ : 

ἀγαθωσύνη, ἀληθεύειν, ἀνεξιχνίαστος, ἐπιχορηγία, εὔνοια, εὐωδία, θάλπειν, 
κάμπτειν, περικεφαλαία, πλεονέκτης, ποίημα, πρεσβεύειν, προετοιμάζειν, 

προσαγωγή, προτίθεσθαι, υἱοθεσία, ὑπερβάλλειν, ὑπερεκπερισσοῦ. 
Οη [δε οἵπες παπᾶ, ἔπεγε ἀγὰ ἃ ροοά δὴν ψογάβ ψἢϊοῃ ὁσουγ ἰη 

τ 18 Ερίβι6 αἴοης οὗ 4} οἰαίπηίησς ἴο δε ὃν Ῥδιϊῇ, αἰ πουρσῇ ἴμεν ἀγα 
ἴουηά οσσαβίοηαί!ν εἰβεσῆεγε ἰῃ ἴπεῈ Νενν Τεβίαπιεηΐϊ, ϑασῇ 48 ἄγνοια, 

ἀγρυπνεῖν, ἀκρογωνιαῖος, ἀμφότεροι, ἄνεμος, ἀνιέναι, ἅπας, ἀπειλή, εὔσπλαγχ- 

νος, μακράν, ὀργίζεσθαι, ὁσιότης, ὀσφύς, πανοπλία, πάροικος, περιζωννύναι, 

πλάτος, ποιμήν, ἰῃ 6 Β6η86 οἔαξέογ, πολιτεία, σαπρός, σπῖλος, συγκαθίζειν, 

σωτήριον, ὕδωρ, ὑποδεῖσθαι, ὕψος, φραγμός, φρόνησις, χαριτοῦν, χειροποίητος. 
ϑοπε οὗ ἴπεβε οὈνίου βίη ἄγε οὗ βιη}} πηοπγηεηῖ. Οἴδογβ ἤδνε 80πὶ6 
βἰψηίβοδποθ. Ου {πεβς ᾿ἰδὲβ 8εεὲ Αρθοι᾿β Ογίέ. απὰ Εχερ. Οοηῖηι. ὁπ 
ἐδ:ε ΕρῤιΞεϊος ἐο ἐπε ἘῤΠᾶεδίατις ἀπά ἐο ἐπε (ΟοἱοΞςδίαη5, πὰ τηογε εϑβρεοί- 
Αγ ΗοϊΖπηαηη᾿ 5 Εἰπίοἰέμηρ ἀπὰ Κγίδκ ἀον ἘῤΠεδεν- μπᾶ Κοίοϑϑεν- 
Βγίεζε. ἴῃ δἀάϊκίοη ἴο ἔβεβε χε μανε ἃ σοηϑίἀθεγαῦϊε ᾿ἰ8ὲ οὗ ρυαγε ἅπαξ 
λεγόμενα, ἱποϊμαΐης, ἄθεος, αἰσχρότης, αἰχμαλωτεύειν, ἀνανεόω, ἄνοιξις, 
ἀπαλγεῖν, ἄσοφος, βέλος, ἐκτρέφω, ἐλαχιστότερος, ἐνότης, ἐξισχύειν, ἐπιδύειν, 
ἐπιφαύσκειν, ἑτοιμασία, εὔνοια, εὐτραπελία, ὁ ἠγαπημένος, 85 ἀρρίἰεὰ ἴο 

΄-- 

() 
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ΟὨγίβε, θυρεός, καταρτισμός, κατώτερος, κληροῦν, κλυδωνίζεσθαι, κοσμοκράτωρ, 

κρυφῆ, κυβεία, μακροχρόνιος, μέγεθος, μεθοδεία, μεσότοιχον, μωρολογία, πάλη, 
παροργισμός, πολυποίκιλος, προελπίζειν, προσκαρτέρησις, ῥυτίς, συμμέτοχος, 

συμπολίτης, συναρμολογεῖν, συνοικοδομεῖν, σύσσωμος. [πῃ πε οδ8ε οὗ ἔνο 
οὗ ἴπεβε, αἰχμαλωτεύειν ἀπά εὔνοια, ες ΤΕ ρίνεβ ἐαοῇ ἰῃ οἠς οἵδεῦ 

ραββαρε (2 Τίη. ἰϊ. 6; 1 Οον. νἱΐ. 8), θαξ οὐ ἰπβυυξῆοίεπε ἀοσαπιεηΐαῖν 
ενϊάεηος. Τῆς ἱπεγοάποξίοη οὗ βοπιε οὗ ἴπεβε εγηιβ πὸ ἀοαδὲ ἰ8 ἄμα 
ἴο αἰγουπιδίαηοε. Βαξ δὴ βδῃηαρίγϑβίβ οἵ πε νοσαθυΐατν 848 ἃ ψῃοῖς 
Ὀτίηβ ου πε ἕδος ἐπαξ ἱπ ἰαησύαρε ἃ8 τε }] 85 ἰῃ τπουρῆξ Ἐπἰ8 Ἐρίβεϊς 

848 ἃ σμαγδοίεγ οἵ ἰζϊβ ονγῃ. 
4. ΤΗΕΒ ΑΕΕΙΝΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. ΤὭεγε ἅγε ΒοπῈ γεβεη δηοεβ 

ψὨϊοἢ ἄσβεγνε ποίϊοςς Ὀεΐννεεη (Πς τεΓΠῚ8 οὗ {Π|8 Ἐρίδβεϊας δηὰ ἴποβε οἵ 

τῆς αὐάγεββ γεοογάεά ἰπ Αςίβ (χχ. 17-88) 8 ἀεϊίνετεά ὃν Ῥαμΐ ἴο {πε 
Ἑρμεβίδη εἰάεγβ αἱ Μιϊεΐυ8, ἐ.5., μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης, ἱν. 2., οε΄. 
Αοΐδβ χχ. 19; ἐκληρώθημεν, κληρονομία, ἱ. 11, 14, οὐ, Αςΐδβ χχ. 82; {πε 

Ὀϊνίης βουλή, ἱ. 11, οΥ͂ Αοΐἴβ χχ, 27; της Ὠϊνίπε δύναμις Δῃὰ κράτος, ἱ. 
19, ς Αςῖβ χχ. 832; ἴδε θείης ὀνέαεά, συνοικοδομεῖσθε, ἰΐ. 21, οὗ. Αοἴδ 
χχ. 32. Βιυΐ ἀραγί ἔγοπι ἴπεϑδε νὰ Βπά ἃ πυπιρεγ οἵ γεβεπ)δίδησαϑ 

Ὀεΐνεεη τῃἰβ8 Ἐρίβϑιϊε ἀπά οἵμεγ ΝΎ νγιτἰρσβ ψῃοἢ ἄγε οὗἉ ἱπέίεγεβέ, 
δῃά ψνῆϊοἢ πΊΑΥ ροἰϊπέ ἴο σεγίαίη γεϊατἰοηβῃΐρβ θεΐψεεη ἔῃεπὶ. Τδεγα 
Αγε ἃ ἔενν ροίηΐϊβ οὗ οοπίδοξ, 4.Ρ., Βεΐψεεη τἢΐ8 Ερίβε]ε δηά ἐπε ἔῆγες 

Ῥαβίογαὶ Ἐρίβεϊεβ (6.Ρ.» ἰη 2 Τίπι. 1. 9, 10, ἰΐ, 1), σῇ πᾶνε Ῥεεη οοη- 
βίἀεγεά ἴο Κο 8οπ)ὲ ΨΔΑΥ ἴο εβίδὈ! 8ῃ ἰάεηξίν οὗ ααΠογβῃίρ, ογ αἱ ἰεαβῖ 
οἵ αἰείππαξε βδουγοε, Βαῖ ἴῃε86 ἀο ἠοῖ δπιομηΐ ἴο πιαοῆ. Τἤεγε ἅγὰ 
οἴδεγ σογγεβροηάξῃσεβ ψῇῆϊςἢ ἀγα ἐπουρῆξ ἴο ἱπάϊσαῖε ἃ σοτγίδίη αἱ 
Ὀεΐψεε {Πϊ8 Ερίβεϊα ἀπά ἴῃς Ἐουγίῃ Οοδρεῖ. Απιοης ἔδεβε δγε 
γεοκοπεά τῆς ργοπιίπεησε σίνεη ἱπ Ὀοΐῃ ἴο πε σγεδξ οοποερίίοηβ οὗ 
ἀγάπη ἀπά γνῶσις ; {πε ἀεϑίρηαιίοη οἵ ΟΠγίϑε 8 ὁ ἠγαπημένος (ΕΡΗ. ἱ. 
4) ἃβ ςοηπηραγεά ψτἢ {πε τεγπλ8 οὗ ὅοδη ἰἰΐ. 85, χ, 17, χν. 9, χνὶϊ. 28, 24͵ 

26; ἴδε ἐξελέξατο πρὸ καταβολῆς κόσμου οὗ Βρῆῇ. ἰ. 4, αηά τῆς ἠγάπησάς 

με πρὸ καταβολῆς κόσμου οἵ δοῇη χνίϊ. 24; {πε σοπηπίοη δε οἵ ἴδε 
Βσυγεβ οὗ ἐρπμὲέ αὐὰ ἀαγζμεςος (Ἐρῃ. ν. 11,18; δοδη ἐϊ. 20, 21), αῃά 

ἔπε ραγιίουϊαν ρῆγαβεβ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε (Ερῆ. ν. 8), περιπατεῖτε 

ὡς τὸ φῶς ἔχετε (ὐοδη χί!. 85) ; (πε ἀεβίσηδιίοη οὗ ἴῃς σψογῖ οὗ γε- 
δεπεγαϊίοη 48 ἃ φηϊοξεπίηρ οἵΓἨ ἐπε ἀεαά (ΕΡΏ. ἰΐ, 5, 6; Φοδη ν. 21, 25, 

28). ἴπ Ὀοΐῇῃ τυγίτίηρβ αρϑίη σὲ ἤανε ἔπε ψόογι οὗ γεἀεπιριίοη ρῥγε- 
βεηϊεά ἀπάεγ ἔπε δβρεςὶ οὗ ἃ ταποξ βοαΐίοη οὐ δοἐξϊηρ ἀῤαγί (ἁγιάζειν, 
Ἐρῆ. ν. 26; Δομη χνίϊ. 17, 19); ἀπά ἰῃ Ῥοίῃ τη 8 18. σίνεῃ 88 (βκίησ 

εεοϊ Ὀγ ΨΔῪ οὗ ἃ οἰδαπϑῖπρ οὐ ῥμεγ γίηρ ὃγ ἐδε τυογά---καθαρίσας ... 
ἐν ῥήματι (Ερῃ. ν. 26), καθαρὸς διὰ τὸν λόγον (ὐοπ χν. 8). δε δαᾶνε 
αἶδο πε ἰάδα οὗ ργαος ἀοροογάϊηρ' ἰο γιεαδεγε (ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς 

δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ, Ερῆῇ. ἱν. 17), ἀπά ργαζε ιυἱέπομέ πιεαδμγε ἴῃ ἴῃ πα 
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οδβε οἵ ΟΠγίβε (ὐοῃη [ἰϊ. 81). Τῆς βεγίκίηρσ γεβεπιδίαησε δεΐνεεη {πὸ 
ἀνέβη... κατέβη, ὁ καταβάς... ὁ ἀναβάς ἰη Ἐρῆ. ἱν. 9, 10, ἀπά πα 

ἀεοϊαγαϊίοη οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς 

ἰῃ Φοδη ἰἰϊ. 18 18 αἰ8δο ηοϊίοσεά, Βαΐ [ε88 σδῃ ὲ τῃδάε οὗ {πί8, ἃ8 ἴδε 

ἴεγηῖβ ἴῃ Ερῃεοβίδηβ ἄγε ἄγαν ἔγοπη δῃ ΟΤ αυοϊαιϊίοη. Νογ οδη 

ταιςῇ Ὅς πιαάς εἰζπογ οὗ ἔπε σοπιεηείοη παῖ ψῃαΐ ἰ8 βαϊά οἵ Οἢγίβε δ8 

ἴδε ροίηξ οὗ απίοη ογ γεβίογαϊζίςοη ἴογ ἃ ἀϊνίάεά ψογίά τη Ἐρῇ. ἱ. 10 ἰ8 
ἐββθητδ!ν ἴῃ 6 βαπΊε 88 ἔπε γεργεβεηϊαδίίοη οἵ Ηἰπὶ ἃ8 ἴῃε Λόγος ἰῃ {πε 
Ῥγοίοσας ἴο ἴῃς Εουγίῃ Οοβρεῖ; ογ οὗ ἔπε ράγαῖ!εὶ ἴῃ βυασῇ ραββασοβ 
ἰῃ Φοδῃ 88 χ. 16, χί. 52, χνίϊ. 20, 21 το πε ἴεγῃ}β ἰῃ ψῃϊοῃ τπἰ8β Ερίβεα 

ἐηίαγρεβ οἡ ἴδε ἱποϊ υβίοη οὗ ἴῃς ΟφηΈ 68 (ἰἰ. 138-22, ἰϊϊ. 6). Τῆς τογε 
τεϊεναηΐ οὗ ἔπεβε οοἰηοίάοησεβ, ἤονγενεγ, ΠΊΔΥ Ρεγῆαρβ ὃὲ ἴδε ἴο 

ἰηάϊοαϊε 4η δοαυδίηΐδησε οἡ ἴδε ραγὶ οἵ πε τῳτγίϊεγ οὗ ἔπε Εουγίῇ 
Οὐοβρεὶ στ τηἰ8 Ερίβιϊε. ΤἼΕΥ βῆον δὲ ἰεαδὲ τπδξ τῆς δυΐπογβ οὗ 
ἴπεβε ἔννο τυγίεἰησ8 παά πχασῇ ἴῃ σοτηπιοη ὈΟΙ᾿ ἰῃ ἐεγπιβ δηά ἰῃ ἰάδαδβ. 

ΤΏὭεγε ἄγε Ἵοεγίδίη ροϊηΐϊβ οὗ σοηϊδοΐ αἴβο δεΐψεε Ερλόοίαης δηά 
τε “4οοαίγῥδὙε, οὗ ψῃϊοῃ τηρσῇ ἢδ8 Ὀεε τπδάς ὃν Ηοϊιζπδῃη. 
Μίπονγ γεβεπδίαησεβ αγὲ ἀἰβοονεγεά δεΐπτεεω βυσῇ ραββαζεβ 88 Ερῆ. 

ἱ. 8 ἀπά Αρος. χίϊ!. 18; Ερῆ. ἰϊ. 18 ἀπά Αροο. ν. 9; Ερῇ. ἰϊ. 9 αηά 
Αρος. ἱν. 11, χ. 6; Ερῆῇ. {ἰ|. 18 ἀπά Αρος. χί. 1, χχὶ. 15-17; Ερδ. 
ν. 32 αηά Αρος. ἱ. 206. Βυΐῖ {πεβὲ αγὲ ἴοο υὑποεογίδαίη δηά γεπιοίς ἴο 

ἴγαβὲ ἴο. ΟΥὨ πιογε ἱπιρογίδηος αγὲ {πε οοἰποίάθησεβ Ὀεΐψεεω {πα 
νἱενν οἵ ΟὨγίβι᾽ 5 γεϊδϊίοη ἴο ἴδε Ομυγοῦ ἱπ ΕρΏ. ν. 25, εἴς., αηά {δα 
βΒσυτε οἵ ἔπε ΟΠυγοῦ 48 {πε Βγίάε οὗ ἴπε [δ ἰῃ Αρος. χίχ. 7; {86 
ταεητίοη οἵ {πε “4οκ5ἐ65 ἀπά ῥγοῤΠείς ἴῃ Ἐρῇ. ἰϊ. 20 ἀηὰ Αρος. χχί. 
14; {πε μυστήριον γευεαίεἀ (ἀπεκαλύφθη) “ἴο Ηἰ5 ΒοΙγ Αροβίεβ. ἀπά 

ργορδεῖβ (Ερῆῇ. 11. 5) αηὰ πε μυστήριον Θεοῦ π΄ Αροο. χ. 7; {δε μὴ 
συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις οὗ Βρῇ. ν. 11] δηά ἴπε ἵνα μὴ 
συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς οὗ Αρος. χνίϊ!. 4. [{ σαηηοῖ θὲ 
βαὶά, ἤονγενεγ, ἴπαΐ {686 δηιουηΐ ἴο σῇ. εν νου ργοηουηοα 
1Πεπὶ βυϑδῆςίεηξ ἴο ργονὲ δὴν [ἰξεγαγυ ογ ἀοςίγίπαὶ ἀερεπάεησε οὗ δε 

πα υυνγίτἰπς οἡ {πε οἴμεγ. Ηοϊεζπιδῆη, ἤόψενεγ, ἰηέεγβ ἔγοπι ἰπεαὶ 
δα ἴπε ντγίϊεγ οὗ Εῤλεδίαης πγαάς βοπὶὲ ἀβὲ οὗ τῆς 4οοσραΐγῥεε. 

Δηοίδογ πγίηρσ στ νῆίοῃ Εῤλεδίαμα ἰβΒ τ[πουσῆς ἴο ΡῈ ἰῇ δἴδηΐ 

ἰ8 ἰῃε Ερίϑε]ε ἕο πε Ηεύγεισς. Οοπβίάογαδίς γεβεπιδίδηος ἰβ ἔουπά 
Ὀδεΐψεεη πε ἔπο ἰπ ἐπεὶγ νίενν οὗ {πε Ῥεγβοη οὗ Οἤγίβι, 6.5., ἰη ΕἘρῆ. 

᾿. 10, 20-22, ἱν. 8:10, 15 αηά Ηεθ. ἱ. 8-18, 11. 9, χ. 12, 18, εἰς. Τῆε 
δεαΐΐηρ οἵ ΟἸγίβϑε οὐ ἐπε γἱρ᾽ μαμὰ οὗ αοά ἀρρεατβ ἰπ Ὀοΐῃ Ερίβεϊεβ 
(Ερῆ. 1. 20; Ηεδϑ. ἱ. 8, νἱϊ!. 1, χ. 12). 80 ἰ8 ἰξ αἷβδο στῇ ἔπε δὲ οὗἉ 
με τεγπὶ παρρησία ΜΓ τεΐεγεησε ἴο δοοθββ ἴο Οοά (Ερβᾷ. {ἰϊ. 12. 
ΗΘ. ἰν. 16) ; νίτἢ ἔς σοποερτίοη οὗ ΟἾγίβι 8 σογὰ δ8 α ςαποί γίηρ 
(ἁγιάζειν, Ερἢ. ν. 25, 26; Ηεῦ. χἰϊ. 12, χ. 10); ἀπά ψίἢ τῆς ρίαςς 
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δίνεη ἴο ἐΐε ὀίοοά οἵ ΟὨγῖβε (Ερῆῃ. ἱ. 7; Ηδεδ. ἰχ. 12). [πη {δε αἀβε οὗ 
τογη,8, ἴοο, ἔπεγε ἃγὲ γεβεπ)δίδηςεβ οἵ βοπῖε βἰξηίβοδπσα. ἴῃ Ῥοϊῃ σε 

δανε ἔπε ρῆγαβεβ αἷμα καὶ σάρξ (ἴον {πε πΊογε υδιιδ] σὰρξ καὶ αἷμα), 
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, αἰὼν μέλλων, προσφορὰ καὶ θυσία, εἰς ἀπολύ- 
τρωσιν. Απά σετγίαίη ἐχργεβδίνε ψογάβ ἄγε ἔουπά ἴῃ Ῥοΐῃ, βυοῇ ἃ8 

ἀγρυπνεῖν, κραυγή, ὑπεράνω, βουλή. ΤεΒβε τπίηρβ πᾶνε Ῥεξη βυρροβεά 
ἴο ροϊπξ ἴο ἐδε ργίογιν οὐ Εῤῥεβίαγιϑ, ψὮϊΠε βοπιε, ο ἐπε οἴπεγ μαπά 
(ε.ρ.». νοῦ ϑοάεξη), ἢανε γεραγάβεαά Ππ6η1] 88 ἰηάισβείης ἐπαὶ Πεύγεισς ἴβ 
ἴῃε δαγιίογ νυγτίης. Βαῖ τ νου]ά θὲ ἴῃ ἴδε Πίρῃεβὲ ἄεσγεε ργεσαγίουβ 
ἴο ἄγαν δὴν ἱπέεγεησε ἔγοτη βυοῃ ἀδΐα ἢ γεβρεοῖ ἴο ἔπε σἤγοηο- 
Ἰογσίςα! γεϊαϊίοη οὗ ἔπε οὴς Ἐρίβείε ἴο με οἵἴδεγ. 

Οὗ πιογε ἱπίεγεβί ἰβ ἔπε σοηπεσζίοη Ὀεΐνεεη οὖν Ερίδεϊε δηὰ 1 
Ῥείεγ. Τῆε ροίηξβ οἵ αἴῆηϊν Ῥεΐνεεη ἴπεβὲ ἴνο υγϊἰησ8 πᾶνε Ὀεεη οχ- 

αὐρεταῖεά, [ἰ 5 ἴγαε, ἀπά σοποϊαβίοηβ ἢανε Ὀεεη ἀγασψη ἔγοπι ἐμεπὶ τ ἢ 

ἃ σοηῆἥάεηοε ψῃϊοἢ ἔπαν ἀο ποῖ ψαγγβηῖ. ΤΠΟΥ ἀπάουδεεραϊν ἀσβογνε 
αἰτεηξίοη, πονενεγ, Ὀοῖῃ ἴογ πεὶγ Ὡυπιθεγ δηά ἔογ {πεῖν βίσηίβοδηςε. 
Αἱ δε 846π|ε {πε ἔδε 188 ργεραγεά ὃν Ἠοϊἐζγηδῃη δηά οἵμεγβ γεχαΐῖγε 
ἴο δε σαγείι ν 5 ἔτεά δηὰ σοῃβίἀογαον γεάμσεά. Απηοης ἴπε πιογα 

ταϊεναηΐ σοἰποίάεποαβ ἀγα ἔπε ζοϊονίης : {πε ρίαςε σίνεη ἴο λοῤέ; ἴδε 

εοπηροζίοη οὗ ἔπε ΟἩγβεία ἤορε νψίτ τΠ6 γεβυγγεσείοη οὗ ΟΠ γίϑε δηὰ 

στη τἢε κληρονομία (Ερῆ. ἱ. 18-20 ; 1 Ρεῖ. ἱ. 8-5) ; {πε ργοπιίπεηςε οὗ 
ἴδε ἰάεα οἵ {πε Ὀϊνίπε ρονεῦ (δύναμις Θεοῦ, Ερῇ. ἰ. 19; 1 Ῥεῖ, ἰ. 5); 

ἴδε πιεηζίοη οὗ πε αροέδ5 ογ ἐπίγοάμοξίομ (τὴν προσαγωγὴν πρὸς τὸν 
πατέρα, ΕρΡΉ. ἰΐ. 18) το Οοά νῇῃΐϊοἢ ψὰ ἢανε τῃγοασῇ ΟἾγίβε ἴῃ ἴῃς οηε, 

δῃά {δε ἀεβηϊτίοη οἵ {πε οδήεςϊ οὗ ΟἸ γί. 8 βυξεγίηρβ ἰπ ἔπε οἵδεγ (ἵνα 
ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, 1 Ρεῖ. {ϊϊ. 18) ; τε »εγεέεγγν Ὠἰϊά πρὸ καταβολῆς 
κόσμου ἴῃ Ερῇ. ἐϊ. 9, ἀπά τῆλε “ογε-ογαϊπαΐϊοπ οἵ ΟἾ γίβὲ πρὸ καταβολῆς 
κόσμου ἰη 1 Ρεῖ. ἱ. 206.ἁἩ Ῥεγῆαρβ οὗ γεῖ φγεαῖεγ βἰφηίβοδηος ἀγὸ δε 

ῬΑγβ εἷἶβ ἰὼ ἰάεα δηά ἴω ἐχργεββϑίοη ψίτῃ γεραγά ἴο πε ἀεοσπείοπ οὗ 

ΟὨγίβε (Ερῇ. ἱν. 8:10; 1 Ῥεῖ. ἐϊ. 22); ἐπε ϑεδδίοη: οἵ Οἢγίϑε αὖ Οοά᾽ε 

τίσῃε παηά πῃ πεανεη (ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ΕΡΉ. ἱ. 
20 ; ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, 1 Ῥεῖ. ἰϊϊ. 22) ; {πε 

δμδγεοίίοη οὗ αἰΐ απροίῖε ῥβοισέγς το ΟἸγίβε (Ερῆ. ἰ. 21 ; 1 Ῥεῖ. 1. 22). 
Τἤεγε ἀγὰ οἵδεν Ἴοοἰποίάξησεβ ἴο ψηΐοῃ σγεαΐ ἱπιρογίαπος ἢδ8 

Ὀεεη βδἰϊδοῃεά, δι ν᾿ Ὠἰσἢ ἀγὲ οὗ ποσὰ ἀουδτξα! γεϊασναηου. Τῇ πιοβὲ 
βεγικίηρσ οὗ ἔμεβε αγὲ {Πς δπαίοσρουβ βίδίειηθηΐβ αδουΐ ἴῃς γοῤΠείς, 
πε Πιάϊης οὗ πε πιεδηΐπῷ οὗ {πεῖν ργορῃαοίεβ ἔγοπι {Πα πηβεῖναβ, δηά 

{δε εχίεπέ οὗ ἔπε γενεϊδείοη τδάς το ἔμεπὶ (1 Ῥεῖ. ἱ. 10-12 ; Ερᾷ. {ἰΐ. 
5, 10). Βαῖ [ ἰβ ποῖ ἔπε βαπὶε οἶδβ8 οὗ ργορῃεῖβ ἴῃ 18 ἰη νίεννγ ἰῶ 
Ὀοΐῃ. Ιη 1 Ρεῖεγ ἰξ ἰ8β τῆς ΟΤ᾽ ργορῃεῖβ ; ἰῃ Ερμεβίδηβ ἰξ ἄρρϑαγβ ἴο 
Ῥε ἐπε ΝΤ ργορῃεῖβ. Τῆε γεβεπιίβησε θεΐννεεη Ερῆ. ἰΪ. 18-22 δηά 
1 Ῥεῖ, 1ἰ. 4-6 πιυδὲ Ὀὲ αἀἰδοοιηϊεά ἴο 4. σοηδβίἀδγαρδίε ἐχίεηϊ, Ῥεσϑυβα 
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ὈοΐῊ τγίξεγβ αγὰ χυοξίης ἔπε ἔην ραββασε ἰη 8. οχν !. 22, οσ ἢανα 

ἰἴβ ἱεγπιβ ἰῃ πηὶπά. Νογ ἀοε6β8 ἴμε οοἰποίάεησε Ῥεΐννεεη πε ορεηίΐησ 
ἀοχοίοφίεβ (1 Ῥεῖ. ἱ. 8; Ερῆῇ. ἱ. 8.--ἰη Ῥοζῃ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ) σΑΓΓ 8 νεγνῪ ἴαγ. Οη πε οἴπεγ παηά 
ἴδεγε ᾶγὰ 80ΠΊ6 πιγκεά γεβεπηθίδποοβ ἰῃ βυηΐαχ δπὰ Ἴσοηβίγαυοζίοη, 

ἐβρεοίδιν ἰπ ἴπῸ ραγασγαρἢβ ἱπηπγχεάίαξεῖϊν [οἱ] οὐνίη ς ἴπε8ε ἀοχοϊορίεβ. 
Οα {δεβε ἀαέα νετγ σοπίγααϊςσίογν σοηοἰ ιϑίοηβ ἤανε Ὀεδη βιιϑρεπάεά. 

Θοπια ἢανε ἰηΐεγγεά ἐπαΐ ἔπε δαῖμον οὗ Εῤλεδίαης ψὰ8 ἃ ἀεῦζογ ἴο 
1 Ρείεν (Ηἰϊσεηΐε!ά, νγεῖβ8). Οἰπογβ πᾶνε ἰδίεη ἴπε δυΐμον οὗ 1 

Ῥείεν ἴο ὃε ἃ Ὀογγονγεγ ἔγοπιὶ Εῤἠεβίαηις. ὍΤῃὲε ἴπθογὺ ἢα8 αἷβο εξ 
Ὀγοδοπεά ἐπαὶ Ὀοτῃ Ερίβείεβ ργοσεδὰ ἔγοπη οπὲ ἢδηά, ροββίίν παΐ οὗ 

πε ψτίζεγ οὗ Αοΐβ απά ἐπε ΤΗῖΐγά σόϑρεὶ. Οὐἰπεῦβ πᾶνε ἐχρίαἰπαά τῇς 
οΆ86 ὈΥ βυρροβίηρ παὶ ᾿εῖεγ πιᾶὺ πᾶνε πεαγά δαὶ! ἰπ ἔοπηχε, ογ ἴδαΐ 

ἴπεγε ΠΊΑΥ πᾶνε ὈῬεοη σοήνεγβε δεΐψεεη ἴῃς ἔνο Αροϑβίϊεβ ἰῇ Κοπια 

ψὨσἢ ἰ8 γεβεοϊεά ἴῃ ἔπδβε ραγα !εἶ8ι 80 αἰ εγεπε ἀγε (ἢ δβρεοῖβ ἴω 
ψὨσἢ ἴμεβε τΠίηρβ ργεβεηΐ ἘπεπΊβεῖνεβ ἴο αἰ εγεης πλίηάβ. Οπε (πίη 

αἱ ᾿εαϑὲ ἰξ ἰ8 νεγν ἀϊβῆσυ!ε ἴο ἱπηιασίπε. Τῇδὲ ἰ8, ἰῃαϊ ἃ νυγίζεγ οὗ {πε 
δεηίαβ δηά ροψεγ ψῃϊοῆ ἐπε Ερίβεϊε ἴο ἔπε Ἐρμεβίδηβ ἀἰβοίοβεβ σουϊά 

δανε Ῥεεη ἃ Ῥογγονεγ ὄνεη ἔγοπι ἔπε δὐυΐπογ οὗ 1 Ῥείΐενγ. 
Τῆς αυεβείοη οἵ σγεαίεβί ἱπίεγεϑθί, πονένεγ, ἰ8 ἔπαξ τουσδίησ 

τῆς τγεϊαϊίοη Ῥεΐννεε πε Ερίβεϊες ἰο ἐπε Ερλεδίαης δῃὰ τῆς Ἐρίδεϊε 

ἴο ἔπε Οὐοἱοςείαμσ. ετγε {πε γεβεηιδίδησεβ δηὰ ἴδε ἀϊβεγεησεβ 
ΔΓΕ ἐαυα!ν βιγικίησ δηὰ ὑηπιδίδκαριε. Τῆς σεηθγαὶ ΠΙΚοηθβ8 ἴῃ 
ἴδε σἐγμοίμγε οἵ ἴῃς ἔννο τυνρίεἰημβ αγγεβίβ αἰζεπιίοη αἵ οηςε---ἰη πὰ 
αἰν! βίοη οὗ ἔπε πχαίζος θεΐνεεη {Π6 ἀοοίγίηα! δηά ἴδε ργαςίίοαὶ, ἱπ πῃ ς 

ἴογπι οἵ ἴπε ραγαζγαρῆβ, δηὰ ἰη πιυςῇ οἵ (πες ἀϊσείοη. [{ 18 οαἱοσυ]αῖεά, 
ἰηάεεά, ἐπαξ ἰῃ βοπιὲ βενεηϊγ-εἰσῃὲ οαἵ οὗ 155 νεγβεβ ψὲ ἤδνε πιισῇ 
ἴῃε βᾶπιε ρῃγαβεοίοσυ. [ω1ῖβῖὲ8β ἢανε ὕεεη σοπιρίϊεά ὃγῪ Ὠε Ννεῖξε 
δηά οἴπεγβ ἱποϊυἀδίηρς πε ἕο! ονίησ ραββασεβ: Ἐρῆ. ἱ. 4; (οἱ. ἰ. 22 : 
Ερῇ. ἱ. 6, 7; (οί. 1. 18, 14: Ερῇ. ἱ. 10; Οοἱ. 1. 20 : Ερῃ. ἰ. 15-17; 
Οοϊ. 1. 8, 4: Ερῃ. 1. 18; Οοἱ. ἱ. 27: Ερῆῇ. ἰ. 21; Οοἱ]. ἱ. 16: Ερῆ. Ι. 
22 ἔ. ; ΟΟΙ. ἰ. 18 ἢ : Ερῆ. 11.1, 12; ΟΟΙ. ἱ. 21 : Ερῇ. ἰἰ. 5; Οοί. ἰ,. 18: 
Ερῆ. ἰϊ. 15; Οοἱ. ἰϊ. 14: Ερῃ. 11. 16; (οἱ. ἰϊ. 20: Ερῃ. 1.1; Οἱ. ᾿. 
24: Ἐρῆῇ. {{|.. 2; (οἱ. 1. 25 : Ερῆ. 111. 8; Οοἱ. 1. 26: Ερῆ. εἰ. 7; Ο(οἱ. 
ι. 23, 25: Ερῇ. {{ϊ. 8 δ, ; Οοἱ. 1. 27 : Ερῃ. ἱν. 1; Οοί. ἱ. 10: Ερῆ. ἰν. 
2; Οοἱ. {ἰϊ. 12 ἢ. : Ἐρῆ. ἵν. 8 ἢ; Οοἱ. {{ϊ.. 14 Εἰ. : ΕρΉ. ἱν. 15 ἢ; ΟΟ!. ἢ. 
19 : Ερῃ. ἰν. 19; οἱ. {Π|. 1, 5: Ερῆ. ἵν. 22 ἢ. ; ΟοἹ. {. 8 δ΄. : Ερῆ. 
ἷν. 25 ἔ, ; Οοί. {{ϊ. 8 ἢ. - ΕρΏ. ἰν. 29; (οἱ. [1|. 8., ἰν. 6: Ερῆ. ἰν. 31; 

(οἱ. [᾿. 12 ἢ, : Ερῆ. ν. 8; Οοἱ. {Π|. 5: Ερῃ. ν. 4; Οοἱ. ᾿ἰϊ. 8: Ἐρῆ. ν. 
5; ΟοΪ. ἐ. 5: Ερῆῇ. ν. 6; Οοἱ. 1. 6: Ερῆ. ν. 15; ΟΟ!. ἱν. 5: Ερῇ. ν. 

19 ἢ; Οοἱ. {1.16 ξ( : Ερῃ.ν. 21; ΟΟἱ. {1.18 : Ερἢ. ν. 25; ΟΟἱ. {|..19 : 

Ερῆ. νί. 1; ΟοἹ. {1.20 : Ερῆῇ. νἱ. 4; Οοἱ. {{|.. 21 : Ερῆ. νἱ. 5 Βὲ;; Οοἱ. 
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{1,22 δ΄. : Ερῆῇ. νί. 9; ΟΟἱ. νἱ. 1 : Ερῆ. νὶ. 18 ΕἾ ; ΟΟἱ. ἰν. 2 δ΄, : Ερῆ. 
νί. 21 ἢ, ; Οοί. ἱν. 7 ἢ. 

ΤὭεβε ραγα ]εἶβ ἀγα ΌΥ ὯῸ πΊθδῃ8 41] οὗ [πε βαπ)εὲ ναΐαε. Ὗεῖ νἱτ 

411 πεσεββαγν ἀεάμςςοηβ πεν ἀγὰ γεπηδγκαῦίε Ροῖῃ ἰπ παπιῦεγ δηά ἰῃ 
αυδ!ν. ΤἸΤαΐεη δἰοης στ ἐπα ἰαῦρα γεϑεπιδίδηςε ἰη πιδίζεγ, σοῦ 

ἐχίεηάβ ἰῃ βοπιε ραγίβ ονεγ σοηπϑβίἀθγαδίε βεοϊίοῃβ, ἘΠΟῪ Ἔχῃ δὲ ἃ γε- 
Ιαϊτίοηβῃΐρ οἷοβε εηουψῇ ἴο ναγγαηΐ 68 ἴο ϑρεδϑὶς οἵ ἴπε ἔννο ἃ8 βἰβίεγ 

ἘρίβΕ|68. . 

Ιε ἀοεβ ηοῖ ἴο!ονν ἔγοηι [Π|8, ἄοψψενεγ, ἔμπας ἐπῈ οὔς 8 ἀδρεπάδβη 

ο ἴδε οἴμεγ. Τἤεγε γε, ἱπάδεά, ἱπιρογίαηϊ ἀϊδεγεησεβ Ὀεΐνεεη ἐπα 

ἔνο Κιηάγεά υυγτἰησβ ψῃὶσἢ πιακε ἰτ ἀπ ῆσυε ἴο γεζαγά ἴῃς οὔτε ἂ8 
πιδὰς ἃρ οὔ οὗ ἔπε οἴμεγ. Τῇα βέγίε 18 ἀϊβεγεηῖ, ἴπαΐ οἵ Εῤῥεδίαη5 
θείη τοαηά, ἔμ}, αηά γῆγιΠηλίσαὶ, σπεγε τῃδὶ οἵ ΟοἰοΞϑέαρι5 ἰβ τῆογε 

Ροἰηίεά, Ἰορίοαὶϊ δηά σοποίδβε. Τῇ αυεβέίοη οὗ ἴῃς Οὐμγοῖ ἢδβ ὯΟ 

δύσῃ ρίασες ἴῃ ἴῃς ἰαἰζεγ 88 ἴῃ ἴῃς ἴογπηεγ. Τῃε Ερίβιϊε ἴο τῆς 

Ἑρμεβίδῃβ ἢδβ πιασῇ πιογε οὗ δὴ ΟΤ᾽ οοϊουγίης πα ἐπαΐ ἴο ἴδε 
Οοἱοββίαδηβ. ἴω {πε ἰδεῖϊεσ ψὰ ἤανε οὴἷν οὴς ΟΤ᾽ σαυοίϊεαιίοη οὗ 
ΔΙΙαϑίοη. [ἢ ἐπε ἔογπιεγ γε πᾶνα εἰσῃξ ογ πίηςδ, υἱξ. : Οεη. ἰϊ. 24 
(Ερῆ. ν. 81); Εχοά. χχ. 12 (Ερῆῇ. νὶ. 2); 58. ἱν. 4 (ΕρΆ. ἱν. 26) ; ΡΒ. 
νἱ". 6 (Ερῃ. ἰ. 22); 8. ἰχνι!. 18 (Ερῆῇ. ἱν. 8); 8. οχνί!. 22 (ΕρΆ. ἰΐ. 
20); ϑοηξς οἵ ϑοῃρβ ἰν. 7 (Ερῇ. ν. 27, ρεγῇαδρϑβ) ; [β86. [νὶϊ, 9 (Ερῆ. ἰΐ. 
17); 188. ἴχ. 1 (Ερῇ. ν. 14). ΤὭεγε ἀγὲ ρῆγαβεβ ψῇῃϊοῃ ἄγε ἀἰβιϊποξίνα 

οὗ {πε Ερίβεϊε ἕο ἔῆς Βρδεβίδηβ, θυξ ψῃϊοῃ ἀο ὔοΐῖ γεαρρεαγ ἴω ἔδμαῖ 
ἴο ἐῃε Οοἰοβδβίβῃβ, ἐ.5., τὰ ἐπούρανια. Απά δεβίάεβ 411 ἘΠ18 ἴπεγε αγὲ 
ΜὮΟΪΕ ρΑγασγαρῆβ ἰῃ ΕῤΛλεδίαης ΜὨϊοδ Πᾶνα ποίῃίησ {{κὸ τῃ6ηὶ ἰῃ 
ΟοἰοΞς5ἰαηπ5---ἰἤοβε ἀδα!ὶηρ νυ ἀπε απίοη οἵ δεν δά Οεηξῖε ἰη ἐπε 

οἣε ΟΒμαγοῇ οὗ Οοά 88 ἴδε βυδ]εςξ οἵ ἔπε Ὠϊνίης ργεἀεβειπαείοη (Ερῆῇ. 
ἰ. 8-14); ἔπε υπϊΐν οὗ ἔπε [αἰτῃ δπά οἵ ἐπε Οπυγοῇ (ἰν. 5-16) ; ἔπε σοη- 
τγαβὲ θεΐψεθη τῆς ἰἰσπὶ δηά ἔπ ἀδγηεβ τ ἱἘἢ Ἐπεὶγ σογγεβροηάϊης 

γεϑβαΐῖβ (ν. 8-14); τῆς πγγβίεγυ οἵ ἴπε πγχαγγίασε- απίοη ἃ8 ἃ γεβεοϊίοη οὗ 

ἴδε υπίοη δεΐψεεη Οἢγίβὲ δά {πε Ομυτγοῇ (ν. 22-88) ; {πε ἀεβογίρείοη 
οὗ ἴῃς ρδηορὶν οὗ Οοά (νί. 10-17).. Απά ἰηῃ [{πὸ πχαπῶεγ ἔπαγε γα 
ΜΠοΪε βεστίοηβ ἰῃ Οοἰοδδίαρι5, ϑισἢ ἃ8 πε ροϊεπγισαὶ ραββαϑε ἴῃ σῃδρ. 
ἰϊ. αηά ἔδεε βαϊυἱαϊίοπβ ἰῃ σπαρ. ν., ψῃϊςἢ Πᾶνε πο ρίδοε ἰπ ΕρΠεξίαης. 

Τῆε αυεβείοη γαϊβϑεά Ὁγ ἴῃς ςο-εχίβίδπος οὗ {πεβε [{κεῆθ88ε8 δηά 
ἀἰϊδεγεηοαϑ 88 δε νεγν ναγίουϑν δηβεγεά ϑοπια πᾶνε ἰηξεγγεά 

παῖ Οὐοἰἱοδδίαης τηῦϑὲ πᾶνε Ὀδεη ἴπε οτίσίπαι ψυγίτίησ, δηάὰ παῖ 
Ἐῤλεδίαμϑ γΓεβετηῦ 68 ἰξ δὶ 80 πΊΔΩΥ ροϊηῖβ Ὀεσδιυβε ἰξ 48 Ὀεεη Ὀογ- 

τοννεά ἰΑγρεῖν ἴγοπ 1. ΟἴΠεγβ πᾶνε γεραγάεά Εῤ᾿ῥεδίαρς ἃ8 ἴῃς δαγί ἰοῦ 
᾿δῃά πιοόγε ογίσίηδι οοπιροβίξϊἼοη. Τῆς βοῆοίαν ψῆῇο πᾶ8 σοῆς πιοβὲ 

Ἰαογίουβίὶν ἱπῖο ἴῃς ἀφέαὶ8 οὗ [8 χιιεβιίοη, υἱξ., Η. Φ. ΗοἰἐΖπταηη, 

οΑΠΊΕ ἴο ἴῃς σοπο[υϑίοη ἔμπας {πὰ ῥγίογι ν᾽ σου] οοἵ Ῥὲ φίνεη ψΠΟΙν ἴο 
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εἰἴμεν Ἐρίβεϊς, θαξ τπδΐ ποτα ψεγε βεοϊίοηβ οἵ Ἐῤλεβίαης (6.ρ., '. 4, 
τ΄. Οοί. 1. 22; ἰ. 6, 7, οί, Οοἱ. ἱ. 18,14 {|. 8, 5, 9, οί, Οοἱ. ἱ. 26, 1ἰ. 2) 
τ σοἢ ροϊπέεά ἴο ἴδε ῥγίογιν οὗ τηαΐ Ερίβεε, νυν 1]6 τῃογε ψεγε ἃ σοη- 

βίάεγαδία παπιρεῦ ἴπαξ ροϊπίεά ἴῃ ἔπε ορροβίϊε ἀϊγεσζίοη. Ηε ἴοοξ 
τεΐαρε, ἐπετγείογε, ἰη πε σοπιρ]σαῖεα Ἐἤεογν (Ππαξ Οοἰἱοσοίαη5 ἃ8 ΨῈ 

δανα ἰΐ ἰβ ποῖ ἴῃς Ερίβεϊε δ ἰ[ ογί ίῃμα! ν να; [πΠαὶ ἴπογα γὰ8 ἃ Ὀγίεϊεγ 
Ῥααϊίηε Ερίβϑιε]ε το ἐπε (οϊοββίαη Οἤυγοῦ οἡ ψπίοἢ πε δαΐδπον οὗ ἔπε 
Ερίδβεϊε το ἴῆε Ερμεβίαπβ Ὀαβεὰά ἢἰβ ψογῖ ; παῖ ἴῃς Οοἰοββίδη Ερίβιϊς 
“88 δἴζεγιναγάβ εηἰαγχεά ὉΥ 118 δυΐπογ ; δπὰ ἐπαὶ ἔπε παπά {παὶ ἀἷά 
411 τῃϊ8 ννὰ8 ηοΐ αι} νη, Ὀυϊ ρεγῆαρβ ἴΠπαΐ οὗ {πε τίϊεγ πο δά άεά 
τῆε οἰοβίηψ ἀοχοίοσυ ἴο ἴῃς Ερίβι1ς ἴο πε Ποπιδηβ. 

ΤῊΪΒ 8 ἃ ἔαγ- ἔειοῃεά εχρίδηδιίοη, δηὰά οπε βεβεῖ ὈγῪ τηδην αἰῆσα!- 
τἰε8β. Τῇε τογηλβ διρροβεά ἴο πανε δε ἴδε ἔγοπι ἴῃς Ἐρίβεϊε ἴὸ 

ἴδε ΟοἸἹοδββίβηβ σοπὶε ἰῃ αυἱΐε 5Βἰπιρῖίν δηά ωδίυγα! ἵν ἰῃ τπ6 5ἰβίεγ 

Ερίϑβεϊε, θαξ ὉΥ Ὧο πιεδῆβ ἰῃ ἴπε βαπΊε σοπίοχι οὐ οοηῃπεοίίοῃ. Τα 
πιοβὲ αἰβεϊηςτίνε βεοιϊίοηβ οἵ με (οϊοββίαη Ερίβιϊε, ἔποβε ἀεαϊησ νττἢ 
{πε βἴγβησε, βρεουϊαξίνε νίετνβ οἵ ΟΠ γίβε᾽ 5 ρεγϑοη δηά γεϊδιίοηβ, δανα 
ὯΟ ρίαος ἰῃ ῃε Ἐρδεβίαη Ἐρίβεϊε, δηά ἰξ ἰ8 βυγεῖν ἃ βαγργίβίηρ οἷγ- 

σαπιβίαηος ἴπαΐῖ ἃ Ὀογγονγεῦ ϑυσῇ 848 πε σοπλριίεγ οἵ Εῤῥεδίαης ἰ8 

βυρροβεὰ ἴο Ὀὲ βῃοι!ά ἤἢανε 80 σαγείυϊν ανοίάεά ἔπεβε ἐπίωσβα δοά 

Βῃου!ά ἢανε ἀρργορτγίαξεά οηἱν ἴῃς ἰεαβὲ οπαγδοϊεγίϑεις ραγίβ οὗ ἴδε 
τρίτης τψῃϊσῃ ἤς οἤοβα ἴογ ἴπε Ῥαβίβ οἵ ἢϊβ οὐνῃ Ἴσοπιγηγχαηϊοδίίοη. 
[τ 8. 851} πιογε βϑιιγργίϑίηρ ἔμαῖϊ ἃ νγίϊεγ σαραῦῖίε οὔ ργοάυσίης {δα 
Ἑρδεβίδη Ἐρίβεῖε βηου]ά μανε ἰπουρῆξ οἵ υδίησ ἀποΐδεγ οοπηροδβίτίοη 

ἰῃ τΠ8 ἀερεπάεδηξ πιάπηεγ. [πῃ ροίπε οἵ ἕαςξ ἔπεγε ἰβ ποξῃίης ἴῃ ἔπε 

Ερίϑβεϊε το με Ἑρπεβίδηβ, νῃεῖπεν οἵ ᾿κεπα88 ογ οὗ ὑπ! κεηεββ, {παῖ 
ΤΏΔΥ ποῖ Ὀς δοσουηΐεξα ἴογ ἰῃ ἃ ἔα βίἰπιρίεγ δηὰ πῆογὲ ἡβδίυγαὶ ΜΨΑΆΥ. 

Α υτίζεγ δά ἀγεββίης ἢἰπιβο 1 ἰη ἔνο αἰ εγεηΐ σοπηπχαηἰοείίοηβ, ργεραγεά 

ταυςἢ ἀδουΐ πε 8ᾶπ|ε εἰπε, ἴὸ ΟΠ υγο ἢ 68 ἰη {πε βαπς ραγί οὗ [πμ6 ψνογὶά, 

ποῖ ψίάεϊν βεραγαῖεά ἔγοπι εασῇ οἴπεγ, ἢ τη ῇ ἰῃ σοπηπηοη, Ραῖ 
ἢ βοπιειπίηρ οὗ ἀϊδεγεηςε αἴβο ἴῃ ἐμεῖγ οἰγοιπιβίαῃοαβ, ἔπεὶγ ἀδήσογβ 
δηά πεῖν ἡδεθάβ, ἡβίυγα ν ἴα} 18 ἰηΐο ἃ βίγε ἀπά 4 ἴεηογ οὗ δά άγεββ 
νι ἢ 1] θὲ ἴο ἃ σοηβίἀεγαῦϊε ἐχίεης {πε βδηλε ἰη ὈοΓἢ τυγιτίησα δηά 

γεῖ παν αἰ εγεηςεβ γίβίησ πδζυγαιν ουἱ οὗ ἴῃς ἀϊδεγεηξ ροδβίξοηβ. 
5. ΑΥΤΗΟΒΒΗῚΡ ΟΕ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τῆε Πιβίογίοα! ενίάδηςε ἰῃ ἕανοιγ 

οὗ πε Ῥαυΐίπε δυϊπογβδὶρ οὗ τπΐ8 ΕἘρίβεῖε 18 νεγὺ βίσγοησ. νὲε πᾶνε 
πε δεβῖ γεάβοη ἴογ βαγίηῷ ἴπαΐ Ὁν ἴπε βηὰ οὗ {πε βεσοηά σεπίυγν ἰδ 
8 βεπεγα ν γεραγάςά 845 ἴἢς ψογκ οὗ Ραμ]. Τβετγε ἰ8 ενίάδησε 4180 

παῖ [ἃ ψαϑ ἰῃ αἰγου!ατίοη ὈΥ͂ πε οἷοβε οὗ ἔπε βγβὲ σεπίυγυ ογ πε 
δεσίπηίησ οὗ πε βεςοηά. Τῇε ρίδος ψῃίςἢ ἰξ μαὰ ἔπεη, δά ἔπε δε 
ΨΒΙΟ ἢ 88 πιδάε οὗ ἰξ, α'80 ἱπάϊσαίε ἐπαΐῖ [ἃ 8 γεοορηΐϊδεά 48 πιογε 

πη δῇ ογαϊωαγυ πυύίτίηρ---παῖ ἰἃ 88 δοσερίεά ἰηάεεά ἴογ ψῇῃαΐ 
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ἰξ ργοξεββεά ἴο Ῥεὲ. ἴω βῃογῖ, ἰῃ οἱάεβδὲ δηξίαυϊεν ἴπεγε ἰδ ἡοΐῃίησ ἴο 
βῇον [πὲ τῃς οἷαίπι νυν οἢ ἰ Ῥοτε ἀροὺ ἰδ ἕδος ψαβ υεϑβιϊοηεά, οὐ 

παῖ [ τγδβ δββίρηεά ἴο δὴν οἵδπεγ νγίτεγ [ἤδη ῥϑαυΐ. 

ἴτ [8 ροββίδίε ας τ πίη ἴῃς ΝΤΊ τνιτίησβ {Ππεπηβεῖνεβ γα ἤανε δη 
ἱπιρογίβης ἱπάϊςακίοη οὗ ἴῆς δυϊζπογβῃὶρ. [ἢ Οοἱ. ἱν. 16 πιεητίοη ἰβ 
τηδάς οὗ δὴ Ερίβιε “ ἔγοπι [«δοάΐσεα "Ὁ. [{ Οοἱοςείαης ἰβ Δοσερίεα 85 

ψἢδὲ ἰξ ργοΐεββεβ ἴο Ῥε, δηά {ῃδὲ Ερίβεϊς “Ἅ ἔγοπι [,δοάϊοδα "ἢ σδη Ὀὲ 

ἰἀεηεϊβοά, 48 πιὴν μοίά ἴΈ σδη, ἢ οὖν Ερίδβεϊε ἴο ἴῃς Ἐρδεβίδῃβ, 

ΜῈ ἢδνε 8 νεγὺ ἀΐγεοξ νυ πεββ ἴοὸ {πε Ῥααυϊΐηε δυϊμογβῃίρ. Βαΐ αραγε 
ἔγοπι ἴῃδί ἔδεγε ἀγε ἐπίησβ οὗ σγεαδῖ ἰπίεγεβέ ἴῃ γεϊβείοη ἴο ἴῃς αυεϑβείοη 

οἵ δυϊπογβῆϊρ ἴῃ νϑγὺ εαγὶν ΟὨγίβείδη ΠΠογδίαγε. Ἐνεη ἰῃ Οἰεπιεπέ οὗ 
οηε ἴδπεγε γε ἔογπιβ οὗ εχργεββίοη ν;ϊςἢ ἰοοῖ Π|͵ὸ εοῇοεβ οὗ ἰάεαβ 

Δπὰ ἰεγπὶβ σῃμαγαοζεγίβεις οἵ [ῃϊ8 Ἐρίβεῖϊε. Τῆαβ ἴῃς ρῆγαβε ἠνεῴχθησαν 
ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς καρδίας ἰῃ οἤαρ. 36 τεςα1}8 Ερῆ. ἱ, 18. ΤΕ δβίδξε- 
τηθηΐ ἰη Ερῆ. ἱ. 4 οὗ οὐὖἦ εἰεςζίοη οὗ Οοά ἰῃ Οἢγίβε (καθὼς ἐξελέξατο 

ἡμᾶς ἐν αὐτῷ, εἴς.) πιὰν ρεγῇδρβ θὲ γεβεοῖεά πῃ ψηδὲ 15 βαϊά οἵ Οῃγίβε 
Ηἰπι8ε1 ἀπά ἃ ἰῃ οἤδρ. 64---ὁ ἐκλεξάμενος τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ 

ἡμᾶς δι᾽ αὐτοῦ εἰς λαὸν περιούσιον. ΤῊΣ ραγΓΑσΓΑΡἢ οἡ αηϊΐν, ἴοο, ἰῃ 
Ερῆ. ἰν. 4-6 τηᾶν θὲ τεδεοίεά ἴῃ οἤαρ. 46---ἢ οὐχὶ ἕνα Θεὸν ἔχομεν καὶ 
ἕνα Χριστόν; καὶ ἕν πνεῦμα τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ μία 
κλῆσις ἐν Χριστῷ. ΤἼε πιοδί ἴπαΐ οαη Ῥὲ βαϊά, πονενεγ, οὗ ἴπεβε 
Δηδίορίεβ 8 ἔπαΐ {πεν ἀγὲ βυσρεβῖινε 9511] 1ε88 σδὴ Ῥὲ πιδάς οὗ 

τῆς νυίηεβ88 οἵ ἔς  έάαολξ ον οὗ σεγίδίη ρδββαρεβ ἰῃ (ες Ερίβε]ε οὗ 
Βαγηδθδβ (νί. 15, χίχ. 7). [ἢ τπὲ ἢγβὲ οἵ ἴμεβε ἔψνο τψυγίείησβ νὰ δανα 
ἴδεδβε ἔπο βίδϊεπγχεηΐβ νος Πᾶνε ἃ φεπεγαὶ, θα οηἷν ἃ σεπεγαὶί, γεβεπι- 

δίδηςε ἴο Ερῇ. νί. 5, 9, υἱξ., ὑμεῖς δὲ οἱ δοῦλοι ὑποταγήσεσθε τοῖς κυρίοις 

ὑμῶν ὡς τύπῳ Θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ (ὲά., ἱν., 11), Δῃηά οὐκ ἐπιτάξεις 
δούλῳ σου ἢ παιδίσκῃ τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν Θεὸν ἐλπίζουσιν, ἐν πικρίᾳ σου. Βυΐ 

τ 8 ἰ8 81]. 
[τ ἰ8. ἀϊδεγεης τ [Πς τεβείπηοην οὗ ἰψηδίίαβ. [ἴΙτ ἰβ οἰαἰπιεά 

ἰηάεεά ὈΥ 8οπὶε Ἔχοθεης βοποΐαγβ δὲ ἰπ οἠς ἰηιεγεβίίη ραδβασα 
Ἰφηδίίαβ βρεδῖβ ἀεβηϊςεἶγ δηά ἀηπιίβίακαρίν οἵ Ῥδυΐ δ8 ἴῆε ττγίϊεγ 
οὗ δὴ Ερίβεϊῖε ἐο ἴῆε Ερῃεβίαηβυ Τῇδϊς ἰβ ῃε βίδίεπηεπε ἰῃ Ε. 
αὦ Ερῤῆ., ο. 12, Παύλου συμμύσται (ἐστε) τοῦ ἡγιασμένου . .. ὃς ἐν 
πάσῃ ἐπιστολῇ μνημονεύει ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῆε αἰ συν αἰίδοῦ- 
ἰῃξ ἴο ἴδε ἱηϊεγργείδείοη οὗ [ῃε βεοοηά οἷδυβε ἰβδ βεεὲπ ρεγῇδρβ 
ἴῃ ςεγίαίπ ἀποίεης ναγίδιίομβ οὗ γεδάϊηρ---ἰῃ τῆς βυρβιίζατϊίοη οὗ μνη- 

μονεύω ἴῃ ἴῆε Αγπηεηίδη Νεγβίοη, ἀπά ἰῃ ἴδε δπιρ  βοδίίοη ὃς πάντοτε 
ἐν ταῖς δεήσεσιν αὐτοῦ μνημονεύει ὑμῶν ΨὨϊΟὮ ἰξ τεσείνεβ ἰῃ [με Ιοηροῦ 
ἴογπιὶ οὗ ᾿ἰπαῖίυ8. [π ογάεγ ἴο τῆλε ἰξ σαγγν πε ἰηΐεγεησε ἄγανγῃ 
ἔγοηι ἰξ ἔπε γεπάδγίηρ “ ἰπ 411 τῆς Ἐρίβείε " ογ “ ἱπ ἐνεγὺ ραγΐ οὗ πε 
Ερίβεις ἕο γοι " πιυβὲ Ὀὲ φίνεη ἴΞ.-. Βαῖ, ποῖ ἴο βρεδᾷ οὗ ἴδε ἱπερῖ 
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τπηεδηίης ἰπαῖ ψουΐά ἔπα8 εὲ ἐπε γεβυϊξ, 1 8 νεγὺ ἀουδεξα! ννῆεςπεγ 
ἴδαιϊ γεηάδεγίης οδπ Ὀεὲ δοςερίεά 88 σγαγηπηδεσα!ν 75:84 016. Νοης 

οἵ ἴῃς ἔενν ἰαβίαποθϑ σῆς γε δά ἀπςοά ἰῃ βυρρογί οὗ ἴῃς οοηϊεηξίοη 

ἴδαϊ πᾶς ψΠουζ τΠπ ἀγίϊοῖα σδῃ πιοδῇ “ τε ψῇοϊς " σδη Ὀς 54ἰά ἴο ὃς 

ἔγεε οἵ ἀουδί, ὅϑϑοπΊε, ἐ.Ρ., πᾶσα Ἱεροσόλυμα (Νίαϊςε. 11. 83), πᾶς Ἰσραήλ 
(Εοπι. χί. 26), αγε ποῖ ρεγίπεηΐξ, ἰραβπγασῆ 85 ἴπε πουπ8 δγῈ ρἤγορεγ 

Ὡδῆηεβ. Οἰδεγβ αγὰ αἰπιοϑὲ εαυδὶν ἀουδιξα! ἔος οἴπεγ γεϑβοῃβ, ἐ..» 

ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς (Αςἴβ χνὶ!. 26), ψτπετγε πε ρῆγαβε πρόσωπον 
τῆς γῆς 48 πηυσῇ ἴδε ἔογοε οὗ ἃ ργόορεῦ ὩδπΊε, ἔπεγε Ῥείη οὐἱυ οὔς 

βυσῇ της. Τῆε βδπ|ε ἰη εδἶεοξ ἰβ πε σαβε νυ ἢ πᾶν σῶμα ἰῃ ἃ ραδβασα 

οὗ Αγίβεοιε ψῃϊς ἢ ἢδ8 Ὀεεη νεγὺ σοηβάεξηςν ἀρρεαϊεά ἴο, υἱΖ., δεῖ τὸν 
πολιτικὸν εἰδέναι πῶς τὰ περὶ ψυχῆς “ ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς θεραπεύοντα, 
καὶ πᾶν σῶμα (Εἰ. Νίε., '., 13, 7). Εογ σῶμα [8 ἀαϑεά ἔδεγε ποῖ ἰῃ ἴδε 
8εῃ86 οἵὗἙ ΔΠγ ραγίίουϊαν Ὀοάγ, Ὀαΐ ἰη ἐπαΐ οὗ δοάν 88 ἀϊδείησαϊθηεά ἔγοπι 

δομὶ, Ἰξ {πε βεηΐεπος τηαβὲ Ῥὲ ἰγαηβϑίαϊεά ἴῃ δοσογάδησς ψἱτἢ πε 

βίδίεά ἴογοε οἵ πᾶς ἰῃ σοπ] αηοτίοη τυ δη δηδγίῆγοιβ ἤουῃ, υἱξ., ἃ8 τ 

“ἯἿἾ ἐνεγυ ἰετέογ,᾿᾿ 1Ὲ σδπποῖ βαΐεϊν δε ςοποϊαἀεἀ ἐπαῖ Ισπατίια8 μαά ἴῃ Πὶ8 

τιϊηά ἃ ραγιϊουΐαν Ερίβεῖς οἵ 51. αι Κηόονψῃ ἴο Ῥε δἀάγεββεά ἴο {πε 

Ἑρπδεβίαηβ. [τ νουἹά θὲ βίγαηρε, ἰηάεεά, 48 Ῥτγοΐεββου Αδδθοῖξ γεπηδγῖβ 

(μὲ σεῤ., Ρ. χὶ), τας ἰξ Ισηδζίαβ νἰβῃεά ἴο γεπηίηά ἴῃς ἙρΠαβίδηβ οἵ 
Ῥαυ!β γεραγά ἔογ ῃεπὶ ἢς βῃουϊά “ΟὨΪΥ τεῖεγ ἴο ἴδε πηεητίοη οὗ Πεπὶ 

ἰῃ οἴδεν Ερίβεῖίεβ, δά ὠοΐ αἵ 411] ἴο ὑπαὶ ψῃίο δά Ὀεεπ βρεοία!ν 

δαἀάγεββεά ἴο {Πεπὶ", Βαΐ «αἰονίηρς [Π18 σοηϊεβίεαά ραββασε ἴο βίδπαά 

αϑίάε, ψε βηπά ᾿ἰψηδίίαβ εἰβενῆεγε υδίης ψνογάβ ογ ρῆγαβεβ ψῇϊο ἢ 

ἌΡρΘδγ ἴο ἱπάϊοαϊε δῇ δοαιδίπέβπος τῇ σπαγαοϊεγίβεις Ἐχργεββίοῃβ ἰῃ 

οὐὖς Ερίϑεῖε, βυσῇ 85 πλήρωμα, προορίζεσθαι, ἐκλέγειν, θέλημα τοῦ Πατρός, 
λίθοι ναοῦ πατρός, ἡτοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν Θεοῦ πατρός (οὮδρ. ἰχ. ; ο΄. 
Ερῆ. 11. 20-22), μιμηταὶ ὄντες τοῦ Θεοῦ (οδαρ. ἰ. ; οί Ερῆ. ν. 1). 

Τῇε νἱἴηεβ8 οὗ Ροΐγοαγρ, Ηεγπιδβ δπά Ηἰρροίγιαβ 18 αἴβο οὗ βοπΊε 

εἰσηϊβσδησε. ἴω Ῥοίγοαγρ ψὲ ἢανε ἴψο ραββᾶρεβ ννῃϊςἢ ἢδνε 41] ἰῇς 
Δρρεάγδαπος οὗ συοίαίίοηβ ἔγοπιὶ οὐγ Ἐρίβείας οὐ γεπ)ίηἰβοεησεβ οὗ ἰΐ8 

ἴαγπιβ, υἱξ. : χάριτί ἐστε σεσωσμένοι, οὐκ ἐξ ἔργων (Ε. αὦ Ῥαμέῥῥ.», 

σὮδρ. ἰ.; οἷ. ΕρΆ. 11. 5, 8, 9); δπά (πη {πε [,ατίη ἔογηι, [με Οτεεῖ ποῖ 
Ὀείης εχϊδητ) “ αἱ Πίβ βογίρζυγίβ ἀϊσξαπΊ εδβὲ, ἐγασοῖνερῖ εἰ ποἰτές ῥεοοαγέ 
εἰ σοὶ μπορ οοοϊάαΐ δμεῤε} ἱγαοσμπάίαηι υφδέγαρι ᾽" (ςὮδΔΡ. χιϊ.; οὐ. Ἐρῆ. ἰν. 
26). ἴῃ Ηετγπιαβ, θοῖ ἴο πιεπίίοη οἵμπεγ βεηΐεησεβ Μηϊοῆ ἅγε [688 
ἀεβηϊίε, ψε ἢανε ἔῃεδβε---μηδὲ λύπην ἐπάγειν τῷ πνεύματι τῷ σεμνῷ καὶ 

ἀληθεῖ (Μαμά. ; οἵ. Ἐρῆῃ. 111. 80); ἀπά ἔσονται εἰς ἐν πνεῦμα καὶ ἕν σῶμα 
(δέηι., ἰχ., 18; οὗ. Ἐρῇ. ἱν. 4, 5. Εγοπι Ηἰρροίγίαβ ψεὲ φαῖμεν {παῖ 
Ερῆ. 11. 4-18 νγᾶβ αυοϊεά 88 γραφή ὃγ ἴδε Ν᾽αϊεπεϊπίαηβ (Ῥλ ϊο5., νὶ., 84). 

Τῆε υάρσπιεηῖβ οὗ βοῇοϊαγβ ανε ἀϊβδεγεά δηά το ἄουδὲ ν}}} σοη- 

τίησε ἴο αἰ εν 28 ἴο ἴῃε γείενα που δηά ἴδε νϑίιε οὗ ἔπεβε τεϑεϊπιοπίεϑ. 

ΠΗ π ἢΣ ἰς 
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Βαῖ νυν ᾿γεηρουβ δὲ ἰεαδί δηά τῆς Νίαγαϊογίαδη ὕδποη νὲ γεδοῦ 

Βυγε πὰ ἰηάϊβρυΐϊαρδίε σγτοαπά. ἰγεῆδευβ γεΐεγβ ἴοὸ Ραμ! ὉΚ παπια 

848 ἴα δυΐδογ οὗ οὐυν Ἐρίδβείας ἀπά αυοῖεβ ἰξ 48 ἢίβι Ηε οἰξεβ. Ερᾶᾷ. 

ν. 13 δβ νογάβ οὗ Ραδυ  (4ἀν. Ηαν., ἰ., 8, 5); ἀπά Ὧς ἐχργεββεβ πἰπιβεὶῇ 
τῆι8--κάθως ὁ μακάριος Παῦλός φησιν ἐν τῇ πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῇ " ὅτι 
μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ 

(4ἀυ. Ηαν., ν., 2, 8; ο΄. Ἐρῇ. ν. 8380). Τῇε Μαυγαϊογίδη δῆοῃ 

πιοπτίοηβ ἴδε ἙἘρδεβίδηβ 848 οπς οὗ τῆς Οδυγοῆεβ ἴο ψῃϊο Ῥααὶ 

ψτοῖε Ερίβεῖεβ. Τῆς τεϑεϊπηοον οὗ Οἰεπιεηξ οἵ Αἰεχαηάγία ἰ8 {|3ὲ 
παῖ οὗ ἰγεῆβδευβ. Τῆαβ, αἴξεγ οἰξίηρ 2 Οογ. χί. 2 88 δὴ ἱπ) υποζίοῃ 

οὗ ἴῃε Αροβεῖε᾽ β (ὁ ἀπόστολος ἐπιστέλλων πρὸς Κορινθίους φησίν), δε 

ἱπέγοάυςε8 Ερῇ. ἱν. 138-15 ἴῃ ἔδεβε ἰεγηγβ--σαφέστατα δὲ Ἐφεσίοις 
γράφων... λέγων: μεχρὶ καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς 

πίστεως, κιτλ. (Ραεά., ἰ.,ὄ 18). ἴῃ ἴδε βαπὶῈὲ ΨᾺΥῪ Ὧξ αυοΐεβ 1 Οον. 
χί. 8 αηά Οαὶ. ν. 16 Β΄. 28 ψογάβ οἵ Ῥαυΐ (φησὶν ὁ ἀπόστολος), δηά 
Ῥιοσεεάβ τῃυ8--διὸ καὶ ἐν τῇ πρὸς Ἐφεσίους γράφει - ὑποτασσόμενοι 
ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ, εἴο., 485 ἰη ΕΡἢ. ν. 21-25 (ϑέγο»"., ἷν.» 65). 
Τῆς ἐεβεπιοην οὗ Νίαγοίοη ἰβ ἴο ἔπε βαπιὲ εἴἶεςϊ, Αἰ πουσῇ δε σανε 

τῆς Ερίϑεῖς ἐῃς εἰπε “ δά 1,δοάϊςεηοβ" (Τεγῖ., ἀν. Μαγε., ν., 17); 

Μ᾿ Ὦ11ε Τεγεα Πίδη, ἢ18 ορροηεηΐ, πγεπιίοηβ Ερῆδβαβ ἀπηοης ἔπε ΟΠυγοδμαβ 
τῆαϊς δά ογὶψίηαὶ, αροβίοϊ!ς Ἐρίβεϊεβϑ, δά Ἵοογγεοῖβ Μίαγοίοη οὐἠἱν οὔ 

ἴδε πηδτίεῦ οὗ ἔπε ἀεβείηδείοη--- ΕςοΙεβίας αυϊάεπι νεγίϊαϊε ερί βίοϊδπι 
ἰδίαπιὶ δά Ἐρμαοϑίοβ παρεπΊὰβ επηίββαπι, ἤοὴ δά [1,δοάΐϊσεηοβ (4 ἀυ. 

Μανγοε., ν.ν 17). Απά ἔγοπι ἔδε ἰαΐϊίεν ραγξ οὗ ἴῃς βεσοηά οεηζυγν ἴδε 
βίγεδπ) οὗ ἐεβϑιϊποὴν ἴο ἔπε ἕδος ἐπαὶ ἔπε Ἐρίβεϊες ναβ γεοορφηΐϊβεά 88 

Ῥαυ 8 ἔονγβ βἰεδαάϊ οὐ. 
Νοιν πδιδηάϊηρ πε βιγεησίῇ οὗ ἔπε ἐχΐεγηδὶ τεβεπηοωυ, μόψενεογ, 

τῆογα ἤανα Ῥδθη ποῖ ἃ ἔεν ἰῇ πιοάδγη {ἰπ|68, ἔγοπῃ Θοἢ] εἰογιδοῦοῦ 

δηά ἰὐβέεγί οἡ ἴο ἔδε ργεβεηΐ ἀδυ, ψῇο δανε ἀουδίεά ον ἀεηϊεά [δα 

Ῥαυϊίΐππε δυϊπογβῃὶρ.Ό. Απιοης ἴδεβε δε Ννεῖίς, Βαυγ δηά Ηοϊϊζ- 

ΤηΔΏΠ ΟΟΟΌΡΥ ἃ σοηδβρίουουβ ρίασε. [τ ἰβ ἴο θὲ οὔβεγνεά, ἤονγενεγ, 
τῃαΐϊ βοπιεὲ ψῆο δᾶνε πιοβὲ βίγεηυουϑίν χυεβιίοηεά ἴῃς σεηαυίπεηαβ8 οὗ 
ἴδε Ερίβε1ε 8{1}} δάπιὶξ ἰξ το Ὀε οὗἉ νεγνὺ εαγίν ἀδζε---8ἃ. 8 εαγὶν 88 Α.Ὁ. 75 
οὐ 80. Ὀε Ννεῖίε, ε.ρ., αἰΐοννβ [ἴ το δε ἃ ργοάυοξ οὗ τῆς Αροϑίοϊίς αϑε, 
ἴδε ψογῖ ἱπάδεά οὗ βοπιε Ὠίρῃϊν ρίξεεά βοῃοίαν οὗ ἐδε Αροϑβίϊε᾽ 5, ἀπά 
Εν α]ά᾽8 ροβίτοῃ 8 βοπιεϊῃίηρ 5ἰπηΐαγ. ΟΥπογβ ἴδε ᾧρ δη ἰπάεξετ- 

τηϊηδίῖε ροβίξίου. Τῆς σοηοίϊυβίοη οὗ Ψ ὑ{Ἰςδεν, 6.6.» (5 ἔπας ἔἢε Ῥαυϊης 

Βυϊπογβῃϊρ σα πείξπον ες ςεγίδίηϊγ δοοερίεά ποῦ ρϑβοίϊαζεϊν ἀεηϊεά, 
Τῆς ἀγραπιηεηΐβ ἰεδάϊηρ αρ ἴο ἴδε ἀουδὲ οτγ ἀεηΐα! οὗ ἴῃς φεπαίπε- 

Ὧ688 οὗ τῇς Ερίϑι16 αὔτ Ῥαβεά ἀροη ἰηΐεγηδί σοηδβίἀδγαιϊ οῃϑβ---βίγῖε, 

ἰαῆρυᾶσε, ρεου!ίαῦ ἀϑασεδβ, ἴῃε πδζαγε οὗ ἴδε ἰάδφαϑ, εἴο. Τῇυβ δὲ 

νεῖΐε γεραγάβ πε σοπηροβίτοὮ 88 αη]κὸ Ῥαυΐ 8 νὰν οὗ τίη ρ---ἰη [ἴ5 
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ψδηΐ οὗ σοηπεοίίοη δηά 18 πίλων ραγεηΐῃ 868, ἰῃ πχαςῇ οὗἉ 18 ρῆγαδε- 

ΟἷορΎ, δπά ἱπ ἴῆε ρονεγίυ οἵ [18 οοηΐζεηῖβ. Τὸ Πίπιὶ ἰἴ ἰ8Β ἃ σοπιροβίτίοη 

ςορίουβ ἰῃ ψογάβ Ὀυξ ροογ ἴω ἰάδδβ, ἰδοκίησ ογί σι πα! ἔν, 8ὸ ἀερεπάεης 
ἰπάεεά οἡ ἔδε Ερίδβιεϊες ἴο ἴῃς Οοϊοββίαδῃβ 845 ἴο ἰοοῖς {πὸ ἃ “ νεγῦοβε 

Δι ρΠβοδείοη ᾿ οἵ ἱξ, ἴδε τνογίς ηοΐ οἵ Ραμ! Ὠίπηβε} Ὀαϊ οὗ δῇ ᾿πηϊξδζογ. 
Βυῖ {ἢς βἰπηαγίτῖε8 θεΐνψεεη ἘῤὙἠεοίαμς πὰ Οοἰοσδίαηδ, ἃ8 ΜῈ Ὦδλνε 

βεεῃ, δάπιϊξ οὗ ἃ βἰπιρίε ἐχρίαπαίίἝοω, δηά ἰξ ἰβ ἃ βυγργίβίηρ Ἰυάφπηιεηῖ, 

οε ἴπαϊ ἔενν σογίδίηἱν ψν0}} δοσερί, ψῃϊοἢ Ὠς Ννεῖίζε ργοηουηοαβ οα 

οὖν Ερίβεῖες ψἤεη ἢς βρεβῖβ οὗ ἰξ 48 ανίηρ πο ἀϊδβιίησξίνε σμαγδοΐογ, 

88 ἃ ἀερεηάεης ρῥγοάυοίίοη, δηά ἠοη- Ραμ ης ἰὴ βίγίε. γε βδου!ά 
ταῖμονγ 88. ψ τ Νίεγεγ τῃδὶ ἰτ ἰβ 80 [πὸ Ῥϑα! ἰῇ ἴοπε, ἔδωογ δηά 

τυςσῇ εἶδε δ5 ἴο πιδῖα [ ἢαγά ἱηάεεά ἴο ἱπιασίηε παῖ ἴἴ σδη ΡῈ δε 
νοῦς οὗ ἃ πιοσγα ἰπγιξαῖϊογ; 411 δε πογα 80 ἰδ ἰΐ 15, α8β ἢ ννεῖῖε ἐπίπκ 

1, ψουϊ δὴν βρεοίαί οδ]εςί, 

Βαυγ, ϑοδνψεσίεγ, δὰ οἵπεγ δάπεγεηΐβ οἵ τῆς Τὐδίησεη ϑοδοοί 

ἀϊαΐῖε οΠἰεΗν οὐ [ἴ8 ἀοοιγίηδ! σμαγαοῖεῦ ἃ8 ἱποοηβίβεεηϊ ψτἢ ἴῃς Ῥαυΐ- 
ἰηε δυϊπογβῃίρ. ὙΒΕΥ βΒηά ἰξ ἔα]! οὗ Οποβιϊς ἀπά Μοηΐξαδηΐβὲ ἐπουρδὲ 
Δηά τεγηποίΐοσυ. ΤΏΕΥ ἰαγ βέγεββ οὐ ἴῃς α8ε οὗ βυςῇ τε ΓΠΊ8 ἃ8 πλήρωμα, 
οὔ ἴῃε ρεοσυϊαγίείεβ οὗ ἴῃς ΟὨγίβιοίοσυ, εἴς., ἀπά ἰυαάσε ἰξ ἴο Ῥὲ δε 

Ργοάυςξ οὗ πε βεσοηά σεηΐζαγν, ἤδη Οποβίίο βρεουϊβείοβ δά βίεη 
βῆδρε δηά ἢδά Ὀεσοπὶς απ ἶαγ. Βαΐῖ τΠΐδ νίενν οὗ ἔπε Ἐρίϑιε ἰβ ἢο 
Ιοῆψεν αϑβϑϑβεγίεά στῇ πε ἴογπιεγ οοηβάδησς οὐ ἴῃ τῆς ργοπουησεά 
ἴογτῃ ἴῃ ννῃϊοἢ ἰδ νὰ 5 εἰαρογαΐεά Ὁν Βδυγ ἢίπιβε!. [{ 8 αοκηον]εάρσεά 
ΤΟΤΕ σΟΏΘΓΑΙΥ πον Ππαὶ {πε ῤῥεποριέπα ἴῃ τῆς Ερίβι[6 οὐ ψῇῃϊοῆ ἔπε 
οἷά Τὐδίησεη ὅϑοΠοο! ἐδβίεηεαά πηδᾶν Ὀ6 δοσουηΐεά ἴον Ὀγ ἴῃς ορεγαίίοη 

οἵ ἰάεδϑβ ννῃιοἢ ψεγε ἴῃ δδηϊευ τσ ἢ ἔῆοβα πονῇ 88 Οηοβέϊς, θυῖ ψὨϊοἢ 

ξδτης βῃογ οὗ ἴῆες ἀενείορεά Οποβεϊοίβπι οὗ ἴῃς πάϊς οὗὨ πε βεοοηά 

σεηΐυγΥ ; δηά ἑυγίῃεγ τπαΐ [ῃ6 ραββϑαραβ πιοβῖ ἰῃϑίβίεά οὐ ὉγῪ Βδυγ, 

ψδεη ζΑ εἶν ἱπίεγργεῖεά, αγε ααϊξε σοηϑίβίεηϊ ψ τ [ἢς ἔογπι οὗ ἀοςἐτίης 

ἴουηά ἰη ἔπε ργίπιαγσυ Ῥαυϊίης Ερίβι[68. 
Το οδὐεοσξίοπμϑ πιοβῖ ζεηθγα! ν ἀγρεά αραίϊπϑὲ πε Ῥαυ]ης δαΐδογ- 

βῃϊρ ἴδε με ζο]]οννίης ἔοσηβ. ἴῃ ἔπε ἢγβὲ ρίαςε ἔπε υοσαδιίαγγ οἵ 

δε ἘΕρίβιε, ἰ 18 βαϊά, ργεβεηΐβ σγεαΐ ἀπ ῆσα!ν. Τῆε ἅπαξ λεγόμενα 
τὰ τπουρῃΐ ἕο Ὀε 80 πυπιεγοιβ δηὰ οἵ βυςῇ ἃ Κίηά ἃ8 ἴο γαΐβε ἃ 

ΨΕΓῪ βεγίουβ αυεβίίοη. Βαυῖ ψπεη {δε ἰδὲ ἰδ Ἔχαπιίηεά ἴῃς Ἵοαᾶδβε ἰ8 

᾿οηβίἀεγαδιν πιοάϊθεά. Ὑῆὲ σοῖς πυμορεγ οὗ ννογάβ σῇ! οἢ ἅγε ἔοαηά 
ἴῃ τη ϊ8 Ερίβείς ἀπά πονδεγε εἶθε ἰῃ ἴῃς ΝΤ ἰβ ἑογίγ-ἴνο. Τῆς παπηρεγ 

οὗ ψογάβ ἔουηά ἰη [8 Ερίϑ:1ε ἀηὰ οσσαβίοπα! ν εἰβενδεγε ἴῃ τῆς σαηοη- 

ἴσα] Ὀοοῖβ, Ὀαῖ ἴῃ ἤοης οὗ ἔπε οἵδπεν τ γίείησβ σεηογα Πν γεσορηϊβεά ἃ8 

Ῥαυϊΐηε ὈΥ ἔπε ογίεἰσβ ἰῃ φυεσβείοῃ, ἰβ {πἰγίγ-πίης, δοσογάϊης ἴο {δε 

τεοκοηίης οὐ ΗοϊτΖπαθη. Βαῖ {πε Ερίδβεῖες ἴο τῆς Οοἰοββίαῃηβ δηά 

τῆς τῆτες Ῥαβίογαὶ Ερίβεϊεβ γε ἰεἴξ ουῖ οἵ δοσουπὲ ἰη [δϊ8 σοπιραΐα- 

Σ--:.: 
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κίοη, αῃὰ αἵ δε πιοδὲ ἴδε ὠυπῆρεῦ οὐ ἴπεβε ἅπαξ λεγόμενα ἰ8 ποῖ 
Ῥγορογἰοπαίεϊν σγεαῖεγ τμδη ἰῃ βοπιε οὗ ἔπε δοκηονίεάσεά Ῥααϊπε 

Ἐρίβιίεβι ἴω Οαϊαέίαμς5, ἐ.ρ., ἴδετε γε τῆϊγίγιἤγες πογάβ υδεά 

οηἷν ἔμπεγε ἀπά πονδεγε εἶβε ἰω ἐδε ΝΤ ; ἰῃ Ῥλεῤῥίαης ἴῃετα ἀγα 
τογίγ-οης; ἰῃ 2 Οογιπέμίαης ἴῃεγε αγὲ ηἰπείγ-θνε ; δῖα ἴῃ Κοριαης 

ἴδεγε ἀγὲ πο [ε88 ἔῆδη οὔς Ὠυπάγεά δηά ἰη 1 (ογίπέπίαη5 πα μαηπάγεά 
αηά εἰσιν. Ευγίπεγ, βοπῖα οὗ ἔμεβε [εγπΊ8, 6.ρ., ἴῆοβε Ῥεϊοησίηρ ἴο 
τῆς ἀεβογίριίοη οὗ ἴδε ῥῬϑηορίν οὗ Οοά ἰῃ οἤδρ. νὶ., ἄγε οδνίουϑίγ δε 

Ργοάυοίβ οὗ ἴδε θσυγε ογ΄ ἔπε οσοαβίοη. ϑοπῆε, αϑαΐῃ, αγε Ὀαΐζ βίηρίε 

οσσυγγεηςθβ, δΔηά ἰη τῆς σαδε οὗ βενογαὶ ἔπογα ἀγὸ γοϊαϊεά ἔογπ)β ουπὰ 

ἴῃ οἴδεγβ οὗ {πε Ερίβε]εβ. Βογ εἘχαπιρίε, καταρτίζω, κατάρτισις, ὁσίως, 
προσκαρτερεῖν ἀρρεαᾶῦ εἰβενδεγε, [πΠουρσῇ καταρτισμός, ὁσιότης, προσκαρ- 
τέρησις Ὠᾶρρεη ἴο Ρε υϑεά Οηἷγ ἰῃ ΕῤΠεέξίαης. 

Ιηὴ ἴδε βεοοῃά ρίδος 1 ἰ5 οδεοξζεά ἐπαὶ ἴπεγε ἀγὲ σεγίαίη Ῥαυϊπε 

πογάβ ψῃϊοῆ μεῖ ἃ πεὺν βεῆβε ἰῃ ἰῃ8 Ἐρίδβεῖϊθ. [᾿πβίδηςσςβ οἵ τμΐβ 

ἅτε αἰϊεψεά ἴο Ῥε ἔουηά ἰῃ βυσῇ ἔεγπι8β ἃ8 μυστήριον, οἰκονομία, περιποί- 
σις. Βαυῖ νἱτῇ τεβρεοὶ ἴο ἔπε θγϑὲ οὗ ἔπεβε {πε ΟἹ ραββασε ἱπ 
πῇϊσῃ ἰδ σα Ὀὲ βαϊά ἴο δανε δηγίῃηίησ [πὰ ἃ ἡονεῖ ἀρρ]οαϊίοη [8 
ν. 32. Ιη ἴδε οἴδπεν ἔουγ οσσαυγγεησαβ ἰΐ ἰ8 ἀδεὰ ἰπ γε ν νεγὺ πιυςῇ 
88 ἰξ ἰδ υδεά εἰβενῃεγε Ὁν Ῥαμ]. Τῇδ ἰεγπὶ οἰκονομία, ἀραίη, 48 ἴξ 8 
Βαπάϊεά ἰῃ τΠἰ8 Ἐρίβι]ε, 88 ἴῃς 8ᾶπ)ὲ βεηδγαί βεῆβε οἵ σέεισαγάςδεῤ 

88 ἰξ Ὧδ8 ἰῇ 1 Οον. ἰχ. 17, πουσῇ σε 4 ἀϊδεγεης ἀρρ!ςαξίοη. Απά 

{ἴ περιποίησις, ννῃϊοἢ Ὧδδ ἔπε αὐρβίγαοϊ βεηῆβε ἴῃ 1 Τῇεββ. ν. 9, 2 ΤΏεββϑβ. 

11. 14, Βα8 ἴο ῬῈ υαπάεγβίοοά 88 σοησγεῖς ἤσγε ἰῇ οδδρ. ἱ. 14, [ῃαὶ ἰβ ἃ 

ναγίδτίοη το ἀρρεδγβ ἴῃ ἴδε υβ8ὲ οὗ οἶμον ἴογπὶβ ἰπ τῆς Ῥαϑαϊΐδηα 
σττσβ δηά εἰβενῆεγε. 

[Ι͂ἡ ἐδε τῃϊγά ρίαςε ἰτ 18 οδ]εοϊεά τπαΐ ἰη τ 8 Ἐρίβεῖίε σογίδίη ἰάθαβ 

ΔΓΕ εχργαββεά Ὁγ ἴεγηβ ψῇῃϊος ἀἰδεν ἔγοπι ἴποβε επιρίογεά Ὀγ Ῥαυΐ] 

εἰβενοεγε ἴον ἴδε βᾶπὶῈ ρύγροβθε. ΤῸ τηϊβ οἶαδ8β αγὲ βοπι)εί πιεβ 

τεοκοπεά βυοῦ Ψψογάβ δηά ρῆγββεϑ 858 ἀγαπᾶν τὸν Κύριον, ἀγαπᾶν τὴν 

ἐκκλησίαν, δίδοναί τινα τί, ἀγαθὸς πρός τι, δέσμιος, ἴστε γινώσκοντες, εἰς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων, πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, σωτήριον, 

αἱ διάνοιαι, τὰ θελήματα, πνεῦμα τοῦ νοός. [μ1||6 πεεὰ Ὀε 864 οἵ 
Ρεου]ΠαΡίείε8 οὗ ἐπΐ8 κὶηά. ϑοηιε οὗ ἐῃεπὶ ἢανε {μεῖς ἐχρίαπαίζίοη ἴῃ 
τῆς παῖυγε οἵ ἔπε βυδ)εσῖ ογ΄ ἱπ βἰπιρίε ναγίες  ἰῃ βέγίε δηά εχ- 

Ργεβϑίοθυ. Οἰδεῦβ ἴᾶνε δἰῆηϊίεβ εἴβεννμεγε ἰη τῆς Ῥαυ]ης τυγίτηρσβ. 
ον νατγίεά, ε.ς., ἰΒ Ῥαυ 5 νγὰν οὗ βρεδκίης οὗ μηδεγείαπάϊηρ, εῤίτίξ, 
εἴς. [8 4 νυίϊεγ κὸ 5ι. Ραμ! το Ὅὲ βῃμξς ἃρ ἴο πε βαπὶῈ βἴεσγεο- 

ἰγρεά ἔογπιβ οὗ ἐχργεββίοῃ ἱπ οὔς νψγίτίηρς αὔζεγ δποίπογ ἢ [18 ἢε ἴο 
Ὅ6 ἀεραγγεά ἔγοπι υδίηρς ἔπε νογά ἀγαπᾶν “ΙΓ τεΐεγεηος τὸ ΟΠ γίβε 
ογ ἴο ἴδε Ομυτγοῇ ἴῃ {Πὶ8 Ερίδβεϊε, πιεγεῖνγ Ὀεσαυβε ἰῃ οἴπεγ Ερίβι!εβ 
δε ἀδ8ε8 ἰξ νιίτῃ γεραγά ἴο Οοάῦ Απά ἰβ ἰξ ἱπιροβϑίδίς ἔογ ἢίπιὶ ἴο 
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αὐάτεββ ἢίβ ἤδάγεγβ ἃ8 τέκνα ἀγαπητά ψιἤεη ἴπε ἱπιίαίοη οὗ Οοά ἰδ 
ἴω νἱενν, θεσαυβε εἰβενῆεγε ἢς ΠΊΔΥ δὲ ἴῃαΐ ἀεβίσηδίίοη ψ ἢ γεραγά 

ἴο πεῖν γεϊδτοηβ ἴο Πἰπι8ε 1 ἢ 

ϑοηιε οὗ ἴδε ἰπβίδηοεβ πιοϑὲ σοτηπηοηΐν οἰϊεά, Ὠονενεῦ, ἄσβογνε 
τοογα διϊζεηϊίοη. Τῆετγε ἰ8β, 6.5... ἴῃε ἀ8ε οὗ φωτίζειν ἰη 1. 9, ἰὴ ἀρρ!σαξίοα 

ἴο ἴῃς Αροβείε᾽ 8 σοπιηπιββίοη ἴο Ἔεπιϊσῃζεη ογ ἰηβϑέγαςσι. ΤῊ 8, ἰξ ἰ8 ἀαγρεά, 
18 8η δρρί!ςδείοη οὗ {πε ψογά ποῖ ἔουηά εἰβδενῆεγε ἰη ἴῃς Ῥαυ!ης τυγῖτ- 

ἰησβ. Βαυῖ {παῖ πισῆς ᾿ς [πε σα8ε δηά γεῖ [8 υ86 ἢεγε πιίσῃς Πᾶνε [8 
7υβεἰβοαϊίοη. Τῆε γεδάϊης ἰβ ωοΐ σεγίαίθ. Τῆε αυεδιίοη 18 ἡ μεῖμογ 

πάντας Βῃοι!ά Ὀε ἰηβεγίεά ογ οί. [Ἐ ἰΐ ἰ8 οπιηείεά, ἴδῃ {Π6 Δβρεοῖϊ οὗ 

ἴδε χαεσδβίίοη ἰ5 οσῃαησεά. [{{ 8 ἰπβεγίεά, πεσε ἀγὲ δπαίορίεβ ἴο {Π|8 
αβε οὗ φωτίζειν ἰη ἴῃς χχ (Φυά. χιϊ!. 8; 2 Κίηρβ χί!. 2, χυϊὶ. 27, 28), αηά 

Ῥαα! πᾶν Ὦανο ἰοϊ]οννεά τἢε86. ΤὭετγε ἰ8 ἀσαίη ἴῃς ἀεδίσηδίίοη οὗ Οοά 
88 ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (.. 17). ΤὨῊϊ8 ἱπάεεά ἰ58 ἃ ταγε 
ἀεαίφηαϊίοη, δηά ἴογ ἴπδξ νεγῪ γεδβοὴ οπς πιοϑὲ πη] κεῖν ἕο ἢανε 

Ὀεεω υδεά ὈΥ ἃ ἔογρεγ οἵ ἃ πιεγὲ ἰηπγίϊδίοσ. Βαΐ ἰξ ἰβ ἃ ἀεβίφηασιίοη 
Ρεγίεςε! Υ σοηβίβίεηξ τυ ῖεῃ ἔπε Πίσῆεδβὶ νίενν οὐ Ογίβε β Ρεγβοη, δπά 
οης ΜὮὭϊοἢ δδ8 ἰξ8 1ϑε]θορείοη ἴῃ ΟὨγίβε 5 ονπ ψογάβ, δ8 γεοογάθραά 

απ ἔς Ἐουγίῃ Οοκρεῖ (θοῆη χχ. 17). Τῆς ρῆγαβε τὰ ἐπουράνια, 
ψὨϊοἢ 8 αϑεά ἔνε εἰπιε8 ἴω Ἐπὶβ Ερίβεϊε δηά, 48 ἰξ βθεπιβ, υἱτἢ ἐπε 

Ιοσδ] βεῆβε, ἰ8δ οοπῆηεά, ἴδ ἰ8 ἴγαε, ἴο 18 οὔα τγιτηρ ἀπιοης 81] 

τδοβε αἰεγίδαϊεά ἰο Ραυ!]. Βαΐ ἔπε δάϊεςσεὶνς, ἐπουράνιος, ἰῃ ἔῃε 86 η86 
οὗ πεαυεπῖγ, ἴθ υδεὰ αἷβδο ἰπ 1 Οοσ. χν. 40, 48, 49; Ῥῃ!. ἰ1, 10. [1 

ἰ8 ἀπῆσα!ε ἴο 8βεεὲ Ὧν Ρδυΐ βῃουϊά ποῖ θὲ βουσῃὲ δὲ ΠΡεγγ ἴο α86 

ογ εὐεν ἴο οοίῃ βυςῇ ἃ ρῆγαϑε, ογὔῦ ΨὮΥ ἢς πιὶσῃς ηοΐ βείεος ἴδε 
ἴεγπΊ τὰ πνευματικά ἰῃϑίεδά οὗ τὰ πνεύματα ἰῃ ἴῃς ἰᾶγρε δηά βρεοίαὶ 
8εηβε ψῇοἢ ἰδ Πδ8 ἰῃ τπϊ8 Ερίβιῖε. ΨΝΏΥ, ἴοο, βῃου!ά ἰξ θεὲ ἐῃουσδε 

ἐπαῖ ἃ ψογά {|ε κοσμοκράτωρ, οΥ ἃ ρῇγαξε {πὲ ὁ ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ 
ἀέρος, 80 ἀρρτγορτγίαϊε ἴο ἔπε ἰάδαβ ἰῃ πδηά, πγαβὲ Ὀε αἰΐεω ἴο Ραυ] 

80 ἰδ ἰξ αἰ8ὸ ψί τῆς σψογά διάβολος ψὨϊοἢ πχεεῖβ ἃ8 ἴῃ τῆϊβ Ερίβεε, 

Μ{ΏΠΕ ἰῇ οἴδογβ, 1 ἰ8 βαϊά, Ραμ] βρεδίβ οἠἱν οἵ Σατανᾶς. Βαξ διάβολος 

ἰβ αἰ8δο αβεά ἴῃ 1 δηά 2 Τίπη. Τῇῆε ἔνο ψογάβ ἱπάεεά ἂγὲ ργδοίίςα! νυ 

{πε βαπὶεὲ ἰῷ βδεῆβεὲ. ΤΠΕΥ δγὲ επηρίογεά ἱπίεγοπαησεαῖν ὈΥ οἴδπεγ 
ΝΤ νυτίζεγβ, ς.5., ἴῃς δαΐδογβ οὗ τῆς Ἐουγίῃ Οοβρεῖ δηά ἴδε Βοοῖ οὗ 

ΑςῖβΒ. ΨνῺν βδουϊά ἃ ψείζεγ οὗ τῆς ρονεγ δηά ἴῃς νεγβδε εν οὗ Ρδαΐὶ 
Ὀε τἰεά ἄονῃ ἴο ἴῃς υ8ὲ οὗ οηε οὗ ἴπεβϑε ψογάβ ἴῃ 41] ἢ8 τυ ίησϑ, 

ἰαΐεγ 88 ψῈ}} ἃ8 εαγίίεσ ἢ ΤΏσγε γειηδίηβ ἴῃς ρῆγαδβε οὗ ψῃϊοἢ ρεγῆδαρβ 
πιοϑί ἢδβ Ὀξεῃ πιδάε, τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις καὶ προφήταις. ΤὭΪΒ, ἰξ 8 

βαϊά, βηγδοῖβ οὗ τῆς ἰαῖεῦ ρεγίοά ψῇξη πιεη᾿ 8 ἰπουρῇτβ οὗ ἴῃς Αροβίεβ 

δηά {δε ρῥγορδεῖβ οὗ της ΝΤ ΟδΠυγοῦ πδά οὔδησεά. [18 αβ8ε ἢεγε ἢδ8 

εεη ἴεϊε ἴο Ῥὲ βυσῇ 4 αἰ ῆσυ τ ὉΥ βοπε ἴπδὲ ἴΠεῪ ἢανε ἰγίεά ἴο 
ἀΐβροβε οὗὨ ἰξ 88 ἃ [088 οὔ 8ἃ8 8 Ἷϑβε οὗ ἀϊβίοσδιίοη ἰη ἐπε εχ. Βυϊῖ 
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ἴδετε 18 ποϊῃίης 80 νεγὺ βἔγαησε ἰῃ τῆϊ8 ἀρρ[!ςατίοη οὗ ἔπε ἴεγπι ἅγιος 

1 ψὰ σῖνε {πε ψογά ἴῃς Ὀγοδά βεῆβε ψῇηϊοῃ 8 [18 ργορεγ βεῆβε, δπά 
νυ Ὡϊςἢ ἰξ δ48 ἰπάφεά ἰῃ {πε νεγὺ βαπὶε σοηΐεχέὲ ἰπ [ες ρῆγαβε ἐμοὶ τῷ 
ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων (ἰ|. 8). 

[π ἔς ἔουγίῃ ρίασα βεγίουβ οὐ͵εσϊίοη ἰδ ἴδε ἴο ἴδε Ῥαυϊπε 

Δυϊπογβῆϊρ οἡ ἴα σγουηά οὗ ψῇῆδέ ἰβ πείά ἴο θὲ ἴῃς ἀη-Ῥαυϊῇ!πε ἴγρε 

οὗ ἐπουρῆς τ Βί ἢ ἀρρεδᾶγβ ἀρϑαίῃ ἀπά δραίη ἰῃ ἐπε Ἐρίβείε. [ξ ἰβ βαϊά, 
4.5.» ἴμαι {πε αυεβείοη οὗ ἐπε ἱποἰμδίοη οὐὕὁ ει απά Οεπέϊϊε ἱπὶ οπα 
Οπμγοῖ 18 ργεβεηϊεά ἰῃ ἃ ἀϊδεγεης Πρῃς ἔγοηι ἰμαΐ ἴῃ ψΠοἢ [ξ 18 βεεη 
ἴῃ οἵπεν Ραυΐϊίηε Ερίβεῖεβ. Οηὶν Πεγε, ἱξ 18 βαὶά, 18 ἰξ ραῖ Βεΐογε 8 ἃ8 

ἴδε στγεαῖ οὐδ]εςῖ ογ, δ ἰεαβί, ἃ ρυίπιαγυ οδήεος οἵ Ὁ γίβε᾽ 8 ψογὶς απά οὗ 
τῆς Ὀἰνίπε ργεάεβιιπαιίοη (ἰ}. 18-18, 19-22, ἰἱϊ. 5, εἴα.» ἰν. 7-16) ; ἀηά 

ψὮδί ἰβ πτογε, ἰξ ἰβ ἱπίγοάυοεά 5ἰΠ|ΡῚῪ 48 ἃ πιαϊξεγ οὗ γενείιίοη δηά 

Ὡοΐῖ 88 ἃ τίηρ ονεῦ ψῆϊοῃ ἴῃεγε μαά Ῥεεη βῆαγρ σοηίγονεγβυ. [{ ἰ8 

σογίδίην ἃ γεηαγκαῦϊα ρίασε ἐπαὶ ἰ8 σίνεη ἰῃ τὨΐ8 Ερίβείς ἴο {δε 

τπουρσῆς οὗ τε αηἰτν οὗ ἴῃς Ομυγοῦ δηά ἴδε ρεγίεσς εαυδ εν οἵ δεν 

αηά Οεηξε τη τ. Βα ἴῆεγε ἰ8 πὸ Ἴοοηϊγαάϊοϊίοη Ὀεΐναεη τ 8 
ΨΆΥ οὗ Ἰοοκίης δὲ με ἱποιυαβίοα οὗ τε Οεηίεβ ἀπά τμαΐῖ νῃϊοἢ 
Ῥγενδὶβ ἰῃ δε οἵδεγ Ἐρίβϑείεβ. Τπε βἰαίεπγεηξ ἰβ 'π ῃαγπΊοοΥ ψ τ ἴΠῈ 
ζεπογαὶ ἀϊβροβίξίοη οὗ ἴπε ἘΕρίδβιϊε, ννῃίςἢ ἰβ ἴο σα 811 τ σ5 Ὁδοκ 
ἴο ἴῃ εἴεγηδὶ νν}}] ἀπά ρυγροβε οἵ σοά. Τῇε σοηΐγονεγδυ, πιογεόνεγ, 
νᾺ48 εηάεά, ἀπά Ραμ δαά πο οοσςδβίοη ἴο γενῖνε ἔπε πιοηογυ οὗ ἰξ ἰῃ 

τῆς πιεββαρε πεεάεά ὃ. ἴῇοβε ψῃοηὶ ἣς άάγεββοβ ἤδγε. 
Τῆς νίενν, αϑαίπ, ψοἢ 8 φίνεη οὗ ἔπε ζαισ ἰῃ τηϊ8 Ερίβεϊε ἰ5 

τπουσῆς το θὲ βίηραίατ. Τῆς [μὰν ἰβ ποὲ εχῃίριζεά, ἰξ ἰ8 βαἰά, 88 

δανίην δὴν γεδὶ πιογα] νας ογ γεϊἰίουβ α8ε, θυ 88 πανίηρ βἰ πρὶν ἃ 
τΥρίςα! βἰφηίβοαησε αηά δ8 πε οᾶυβε οὗ εηπλ τυ δηά βεραγαίίοη Ῥὲ- 
ἔνοο δεν δηά Οεηςθ. Απαά ΟἹγομριοϊδίοη ἰἴβο! ἢ, ἰΕ 8 δαάδά, 8 

Ῥτγεβεηϊεά δ5 ἃ πιεγεῖίν ἔογῃγαὶ τίη, δηά οοηϊετμηρίαουβ ψογάβ ἅγὰ 

βροΐεη οὗἉ ἰξ (ἡ λεγομένη περιτομή, ἰἰ. 11) τίς ἢ ψουἹά σοπ1ε βέγθηρεῖν 
ἔγογῃ Ῥαϑαυϊ, Ὠίπηβεοῖῦ ἃ οἰγουπικοίϑεα Δεν δηὰ οὔθ ψῆο εἰβενῆογα 

αἰίδοδαβ γεϊρίουβ ναΐαε ἴο οἰγουπηοίβίοη ἀπά βδαγβ φοοά [Πίηρβ οὗ 1ξ. 
Βαυῖ ψῆεγε δε δά ἔογ δίβ βρεςίαὶ βυδήεοσὶ δε οὔθπεββ οὗ δεν δηά 
Οεπεῖε 8 εδδεοϊεά ὃν Οἢτίβι ἀπά 8 βεεὴ ἰπ ἔπε ΟΠαγοῇ, [τ νγαβ πηδίζεγ 

οὗ οουγβε ἴῃαϊ ἢς Βῃοι!ἃ βρεαῖ ραγιουΐατίν οὗ τῆς αἰνίάϊησ εδεςς οὗ 
ῆε [,μν 88 1 νψὰβ νυϊπαββαά ἰη τῆς ργε- Ο γι βιίδη τπ]ε8. Απά δε ἀοεβ 
ποῖ βρεδαῖς εἰβενῆεγε οὗ {πε [ἂν οηΐν ἱπ οπε ψᾶγ. Ηεξ ἢδ8 νϑῦῪ 
αἀἰδεγεης ἐπίησβ ἴο βδαὺ οἱ ἰΐξ δοσογάϊης ἴο οἰγοαπηδίδῃοεβ ; δηά ἢς 
Ῥταβεηίβ ἰξ ἰῇ αϑρεοῖβ ννῇϊςἢ βεεπὶ ὄνεη Ἴοηϊγδαϊοΐογυ, βρεδκίηρ οὗ 

[ἴ, 48 ἢς ἄοεβ, ποῦν 48 ποῖν (ἔοηι. νἱῖ!. 9) ἀπά αραΐίῃ 48 ἱποοιιρείεηξ 
(Βοηι. νἱϊ. 8); πονν ἃ8 ἃ παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν (0 Δ]. ἰϊϊ. 25) ἀπά 
Αρϑϑλίη 848 ΠΑΡ ΠΣ ἃ οὐγδα (κατάρα) ἀηά σοηάεπγηρίίοη νἱτἢ ἰε (Οἱ. 
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1:. 10). Απά τε βαπιε ἰ8 ἴγαε οἵ ἴπε να β ἰῃ ψῃοἢ οἰγομηιοι σίοΉ 18 
τεφαγάεά ἰη ἴῃς Ῥαυ πε Ερίβι|εβ : οὐ Εοπι. ἰΪ. 26-29, {1}. 1; 64]. ν. 6, 

νὶ. 15; ΡΏ1]. {1!. 5; Οοἱ. 11. 11, 18, εἴς. 

Α νεῖν ἀϊξεγεηΐ ροβίζίοῃ, ἴοο, ἰ8 ἐβουσῇξ ἴο θὲ σίνεη ἴο δες 

εαίᾷ οὗ ΟὨγίβε ἱπ τΠ|8 Ἐρίβι!ε ἔγοπι τ ῃδὲ ἰξ ἢδΒ ἰη τῆς δοκπονίεάρεά 
Ῥαδυϊίΐηε τγιείησβ. [Ι͂ἢ Ερίβι|68 {πὸ ἕῆοβε ἕο {πε Ἐοπιδπβ, ἔπε Οδί- 
αἰίδηβ ἀπά {πε Οογίηιίδηβ 118 ἐαῤίαΐογν ἀπὰ ῥγοῤι(ἑαίονγν ναῖας 18 

τῆς ἐδεπῖε οὐ ψῇῃϊοῃ Ῥϑὰ! ἀννε} 8 σῇ τποβὲ οπιρῃδβϑίβ. Βαΐ πογα 

118 ἰ8δ ραββεά ονεγ ἰῃ βίίεησε, δῃά Ἴσοπιραγαίίνεϊυ {{π||6 15 πιδάς οὗ 

δε Ὠεαϊῇ οἵ ΟΠ γίϑε Ἔνθ ἰπ οἵδεῦ αβρεοΐβ. [|{ 8 γαῖῃεγ Ηἰ8 Ἔχαϊξα- 

τίοη νι τἢ 411 παῖ ἰξ ἱηνοῖνεβ [δὲ ἰ8 ἄννεϊς ου. Βαὲ (ἢε ἀϊδεγεησα, 80 

ἕατ δ8 ἰξ οχίβίβ, ἰβ ἄιες ἴο ἴῃς οσσαϑίοη απά ἴο ἔπε βἴαϊε οὗ ἔῆοβε 

δἀὐάτεββεά. [{ 8 ἔγαε {παῖ [ἰ 15 48 τῆς πιεδῃβ ὈῪ νης ἰῆς γεσοηοί]!- 
Δἴίοη οὗ εν απά Οεηῖίε ἰβ εβεοσίεά ῃδὲε ἐῇς (γος5 [8 ϑρεοίδ!ν 
τπιεπείοηεά (ἰϊ. 16), αηά ἰξ ἰ8 τὴ γεΐεγεπος τὸ ἔπε ὑπέξαέίοη οὗ Οοά 
τῆλε Οἢγίβι 8 σίινίησ οἵ Ηἰπη86 1 ἰ8 ἀεβογίρδεά 386 δὴ οὔεγίπρ δῃά ἃ 
δαογίῇοε ἰο αοά. Βαϊ ἴδετε ἰ8β ποϊῃίηρ ἴῃ [8 ἴο πιδίκε ἰξ ἱπῃροββίθ!ε 

ἴο βυρροβε ἔδαῖ τῆς βᾶπιε δυΐῃογ, νγιτησ ψ τ ἀη ἐγε οα οἴδεγ οοη- 
αἰτίοηβ, πιὶρῃς βρεαῖς οἵ τῆς Ογοββ ἀπά ἴδε Ὠεδεῆ οὗ Ογίβε ἰῃ σοπηθο- 

είοῃ τῇ τῆς τεσοποηίδιίοη οὗ τῃῈ ψογιά οὐ οὗ ἴῃς ἰηάϊνίάμα!. Μίογε- 

ονεγ, ψὰ ανα πεγε ἴδε ὀίοοά οὔ ΟἈλγὶςί, γεάφερπιῤέίοπ ἐπγομρὴ Ηὶς διοοά, 

δηά {δε “ογρίυδηε55 οὗ 5ἷης ἃ8 τεϊλίεά το Ηἰ8 Ὀἱοοά---4}} ψῃϊσἢ ἀγὲ 
ἀἰβεϊμοι Ῥααυϊίπς, 1 ΠΕΡ ἅγε αἷδοὸ Φομαηηίΐηθ, [εγπὶβ δηά ἰάεδβ (ἰ. 7, 
τ, 13). 

Ευγίδπεν, {πἰ8 Ἐρίβε16 ἰβ αἰἰεσεά ἴο ἀεραγὶ νψἱάεἶν ἔγοπι ἴῃς γεσος- 

ηἰβεά Ῥαυϊίης Ερίβειεβ ἰῇ [15 Οὐ γίδίοίοργ, ἰῖἰβ ἀοσίγίης οὗ ΟΠ γίβι 8 

Ἡδεαάςπῤ, ἀπὰ ἴξβ νίενν οὗ ἔῆε Ῥαγοπμδία. ΔΜ ΊΚΩ τεμαγά ἴο πε βΒγβὲ οὗ 
{πεβε ραγεσυϊατβ τΠ18 Ερίδβείε ἰ8 πιογε ἰῇ αἰδηϊςν πιῇ {παῖ ἴο τῆς 
Οοἰοββίδηβ ἤδη στὶς ΘῺΥ ΟἔΠοΓ, ἴῃ 80 ἴὰγ 88 1ξ ἐχῃ!ἱῖβ Οἢ γε ἰῃ Ηἰβ 

Ιαγζεβὲ τεϊδιίοηβ ἴο ογεδίίοω, δά ργεβεηῖβ Η πὶ 88 ἀδδίσηεά ἴῃ πε 
εἴεγηδὶ ράγροβε οἵ Οοά ἴο δε ἴῃε Ὀοηά οὗ υηΐοη οὗ γευηίοη ἴογ ἃ 

ννογ]ά εχίϑιίησ δὲ ργεβεηξ ἴω ἃ σοηάϊίοη οὗ ἀἰβοςβείοη δηά αἰϊνίβίοη. 

Βαῖ τδεγα ἀγεὲ δἵ ἰεαβὲ ἴῃς γυάϊπιεηΐβ δηά ἔογεῖο θη οὗ {π18 ἀοςίγίης οὗ 
ΟἸ είβι᾽ 8 ςοβηιίςδ γεϊαξίοπβ εἰβενῆεγε. ΤΠεγε ἰ8, 6.ρ., {πε βιβξεπιεηΐϊ οὗ 

ἴδε “οηε [μογὰ Φεβιβ ΟΠ γίβὲ, Ὁ ψῃοηι ἅγε 4}} πίη δ," ἰὴ 1 (ον. νἱϊ. 6 ; 

δηά ἴδεγε [5 ἴῆε ἰαγβενγ δηδίοσυ ἰῃ ἴῃς στεδῖ ρᾶγασγαρῇ οἡ ες Ἐνδηρεῖ 

οὗ Ογεαζίοη ἰη ἔοι. νἱῖ!. 19-20. 1{ πηδὺ Ῥε, ἀσαΐη, ἐδδξ ἰῃ οἴδεν Ῥαυϊΐης 

Ραββᾶρεβ ἴδε δοάγ 8 βαἰά ἴο Ὀε 88 Οὐγίϑέ (1 (συ. χἱΐ. 12) ογ θὲ ἐς Ο γὶϑξέ 
(Εοηι. χὶϊ. 4, 5), αηά ἐπε δεαά ἰδ γεοκοηξά βἰπΊρῚῪ ἀπιοὴς {πε τηεπθαγβ 
(1 Οον. χίβ. 21); νυῆεγεδβ ἤεγε, 85 ἰη Οοἱοξϑίαρις, Ὀδϊίενεῦβ ἄγε ἔπε 

γπεδεγς, ΟἾγῖβε [8 τῆς Ηεαά, ἀπά ἴδε ΟΠυγοῦ ἰδ {πε δοάγ. Βαῖ πες 

ἀϊδεγεπὲ δρρίσαϊίοπβ οὗ ἔδεβε ἤσυγεβ ἤανε {πεῖν βαβῆοίεηξ ἐχρίαδηαδ- 
ΨΟΙ, ΠΙ. 15 

[[Ζθα ὉΚ ΟΡ 
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τίοη ἰη δε ἀϊδεγεηξς βυδ᾽εοῖβ. [ἢ {πε ργεβεηῖ σδϑα ἴδε βυδήεςϊ ἰ5 
τῆς τγοϊαϊτίοη Ὀεΐσγοεη ΟἾγίϑὲ δηά {π6 Οδυγοῆ ; ἰῃ τὰς οἴπογβ ἐξ ἰ8 ἴῃς 

τεϊατίοη Ῥεῖψεεη ἔπε πιεπρεγβ οὗ ἴπε ΟΠυγοῦ {πεπιβεῖνεβ. Απά δ8 

τεραγάβ ἔπε βαγομδῖα, ἴῃς αϑϑεγίίοη 18 ἴῃαζ, ἰηβίεδά οὗ Ἰοοϊκίησ, 8 Ῥααὶ 

ἄοεβ εἰβενῆεγε, ἴο ἔπαΐ σγεαὶ ὄνεηΐ 848 ἴῆε ὥξδγ ἀπά Ἴεογίδίη ςἼοη- 

οἰυδίοη οὗ ἴῃς ᾿νοῦ] ά᾽ 8 επὰ δηά ἴῃς σοηβαπιπιαίίοη οὗ πε Κίησάοηι οὗ 
Οοά, δε ψτγίξεν οὗ {π18 Ἐρίβεϊε νίετυβ ἴῃς ἕαΐυγε 48 πηδάς ᾧρ οὗ ἃ βογίθβ 

οὗ αρε8 ἴο!]ονίης οπα ρου ἐπε οἴπεγσ. Βαΐξ (8 ονεγίοοϊβ ἔπε σοη- 
βἰἀεγαϊίοη ἴπδς ἔῃ αἰῶνες ἐπερχόμενοι πηᾶῦ Ὅς ἴποδβε ἴπαΐ ἀγε ἴο τηδα 
ἃ ἴδε Εἰεγηΐϊν πῃ οἢ Τρεηβ αἴξεγ ἴῃς ϑεοοπά Οοπιησς. Τῆς ἕαςξ 
τεπηαίηβ, ἤόψανεσγ, παῖ. τε Ῥαγομδία ἄορεβ ὔοῖ οσουρν πε ρίασε 
ψῃϊοἢ ἰδ ὯΔ8 ἰπ βυοῇ Ἐρίβείεβ 48 ῆοβε ἴο ἴπε Ὑμεββαϊοηίδηβ, ἀπά 

τῇαϊς {ποτε ἰ8 ποϊπίησ ἴο δῆον τῆδς ἰ 8118 ἴῆς τυυίζεγ᾽ 8 νἱβδίοη ἤδγα 

848 ἰξ ἀοε8 ἴπεγε. Βαῖ τῃ18 Ερίβι]ς 'β βεραγαῖεά ὈΥ γεαγβ ἔγοπι ἴῃοβϑα 
εαγίϊεϑὲ τυγίεἰσβ αἰιγίδυϊεά ἴο Ραυ!. Μίαοῃ δαά ἰαΐζεη ρἷασε ἰῃ πε 

ἱπίογναι ; ἴδε Βεΐαγη οὗ Οἤγιδὲ δά ποῖ Ὀδεη σἱξηεββεά, θας δα 

Κιηρψάοπι οὗ Οοά παά Ὀεδη βεεη Ἂβίβ ἰβῃίην 1861} ἔα δηὰ ψἱάς Ὁ. 

δε ργεδοπίηρ οἵ ἴῆε Οοβρεῖ. Ενεῃ ἰπ πε ϑεοοηά Ερίβεϊε ἴο ἔπε 
Τμεββαϊοηίδηβ ἰδ ἰβ γτεσορηϊβεά ἐπαὶ τῇς Ῥαγομεία σαπηοῖ επῖεγ ἀηπ}] 

ςεγίδίη {πίησβ ἢανε ἢαρρεηεά; δηά ἴῃ ἔπε ἔαγίπεῦ ἐχρεγίεησε οὗ Οοά᾽ 5 
ὙΆΥ5 88 τεραγάβ {πε {{π|ὲ8 δηά ἴῇε βεᾶβοῃβ, με ϑεοοηά Οοπηίηρ, 
τπουφσῇ ἴῃς ἐχρεοϊαδίίοη οὗ [ἃ ψὰ8 ποῖ ἰοβῖ, σαπις ἴο Ὀὲ γεραγάδά 88 ἃ 
[ε85 ἱπιπιεάϊαξεῖν ἱπιρεηάϊησ ἐνεηῖ. 

Εἰηδίϊν, ἱξ ἰβ αϑῆγπηεά ἐῃαξ [8 Ερίβε!]ε αἰ βέεγβ εβϑβϑηξίδ! !ν ἔγοπι ἐπα 
δοκηονϊεάρσεά Ῥαμϊηε τυγίεἰηρβ ἴῃ 118 νίενν οὗ ἔδε Οληγοῖ, απὰ πδξ 

ἴῃ πιογε ἔπδη οὔὲ γεβρεοῖ. [{ 18 βίησυϊαγ, ἰξ ἰ8 88ἰά, ἰῶ βρεακίηρ οὗ 
ἴδε Οδαγοῦ 858 ομό, δηά ἰξ σίνεβ ἃ νίενν οὗ ἔῆε Ομυγοῦ πψῃϊσοἢ οουἹά 
ποῖ Πᾶνε ἐπιεγρεά {1} ἃ σοηβίἀογαῖν Ἰαῖεγ ἀδίε ἔπη {παξ ἴο ψ Ὡς ἢ 
Ἐρ)]ιεδίαη5 τααβῖ ὃε ϑββίσηεά [ἢ 1 ἰβ Όν Ρϑαα!]. Τὸ τἢἰβ ἰξ ἰ8β επουψῇ ἴο 
τερὶν 3ιγεί τας ἔπαγε [8 ηοϊζῃίησ ἴῃ ἴῃς Ερίβείες ἕο ροίηξ ἴο ἃ διρῃϊν 

Δενεϊορεά σοπάϊξίοη οὗ ἴῃς Οσδυγτοῦ. Τῇε ογραπιπαέίοη οὗ τε ΟΠυγοῖ 
ἰ8 ποῖ οπε οὗ {πε βυδ)εςῖβ ἄδαϊε σι. Τῆς ρσίδίς δεβίονψεά ἀροη ἔῃε 

ΟΒαυγοῆ ἀγὰ Ὁγουρῆξ ἰηΐο νίενν, αηά ἄγε βῆονψῃ ἴο θεὲ οὗ ναγίουϑ κίἰηά5. 
Βυῖ {πεν ἃγε ποῖ βιοῇ 48 ἱπίεγ ἃ σοπιραγαίίνεϊν ἰδῖε ρεγίοά. Ὑπεγε 

8 πο πγχεηζίοη οὗ γαΐς ὃν Ὀίβῃορβ δηά ἀεδοοῆβ, ποῦ ἀοεβ ἰῆς ἐχίογηαϊὶ 

αὐἰϊΐν οὗ πε ΟΠ υΓοἢ ἔογηι ἃ ἔεδΐαγε οὗ (Πὶβ Ερίβεῖα, Τῇα νίενν ψῃϊοἢ 
ἰΒ φίνεη οὗ ἐπῆε Ομυγοῇ 88 ομέ ἰβ ἱπάεεά τῆς Πίσπεβε ἔουπά ἰῃ {δα 
Ῥαδυϊίπε τ ειτίησβ. Βαΐ ἰξ ἰ8Β ποῖ τ ΠΟΙΥ πεν. [{ ἢδβ ἰ[8 ἰουπάδείοπβ δὲ 

Ιεαϑὲ ἴῃ εαγίίεγ Ῥαυ πε πγίτίησβ, 88, 6.5... ἰῃ 1 Οον. χιὶ, 28 (ἔθετο ὁ Θεὸς 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, εἴα.) ; χν. 9 (διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν 

τοῦ Θεοῦ) ; ΟΔΙ. ἱ. 13 (ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ) ; ΡΗΪ]. {{1. 6 (διώκων 
τὴν ἐκκλησίαν) ; οὗ. ἰη πε Βοοῖ οὗ Αςξβ (πε σοπιροβίξίοη οὗ ἃ Ραυϊΐης 
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γίτεγ), τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ [Κυρίου] ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος 

αὐτοῦ, χχκ. 28. ἴη [ες 58ἰβῖεγ Ερίϑβείε, ἴοο, ἔπε ἴεγπὶ ἐκκλησία 8 υδεά 
Ὀοϊἢ οὗ ἔπε Ιοοαὶ ΟὨυγοΒ δηά οὗ ἔπε αηίνεγβαὶ (1. 18, 24, ἰν. 15, 16). 

Βυξ, ἀραγί ἔγοηι ἔπαΐ, [6 υἡἱτν 18 ἃ οῤίγίέμαϊ αηἰζν, ἃ οπεπαβδι νη ϊςῖ 
ςοηβίβίβ ἰῃ ἔδε αηΐοη οὗ ἱηάϊνίυα΄5, πε ἅγιοι, ἴῃ ξαϊ[---ηοῦ {πε αηἱεν 

οὗ ἃ Ἄοογρογδίίοῃ οὔ δὴ ογραηϊβαίίἼοη. ὍΤδεγε ἰ8 ποιϊῃίηρ ἰῃ τΐδ ἰηι- 
Ῥογίδηξ βεοϊίοω οὗ ἔπε τεδοπίηρ οὗ ἐπε Ερίβείε ἕο πιαῖκε ἰξ ἤεσεββαγν 
ἴο βύρροβε δαὶ ἰξ νγὰβ τυίτεη αἵ 4 {ἰπ|ὲ πεη ἔμα πιυτἰτυάς οὗ 

δεραγαῖε ἰοσαὶ Οἤυγοῆεβ σγεγε ἀγίνεπ ὈΥ ας πεεάβ οὗ ἀδέδεησε ἴο 

ἴογτῃ {πεπηβεῖνεβ ἰπῖο οὔδ ἰαγζε, βέγοηξς ογραηίβαϊζίἝοω. 
ἴῃ ποηὲς οὗ ἔδβεβε ραγίίσυϊαγβ ἱπ ψἢϊοἢ ἘΠ 8 Ερίβε!ε ἰ8 αββοσίεά ἴο 

βίδηά ἀραγί ἰβ ἴπεγε δὴν εββεηϊίαὶ αἀἰδεγεπος Ῥεΐψεθη ἰῈ δηά ἴδε 
δοκπον)εάσεά ῬΡααυϊίης Ερίβεῖεβ. Τῇεγε ἄγε αἰ δεγεησεβ, Ὀαξ ΠΟΥ ἀγα 

αἀἰθεγεησεβ νοῦ δάπηξ ἰῃ εδοῦ σαβε οὗ ἃ παΐωγαδαὶ Ἔχρίδηδιίοη, δηά 

ψΠο ἢ ἴῃ ΩΟ ςα86 ἃπιουηΐ ἴο δηγίπίηρς τας ἰ8 ἱποοπηρδεθ]ς τ τδς 

τεςορηϊβεά Ῥαυϊίης ἀοοίγίηο. Οὐἡ ἴῃς οἴπεγ πδηά, 48 βομοίαγβ {|3Κὸ 
Δα Ποδεν ἔγαπκῖγ δάπιῖ, τὰ βηά ἰῃ {18 Ερίβεϊας πηδῶν ἀϊβείιηςξίινα 

Ῥαυ!ηε ἰάεαβ, ταγηβ οὗ ἐχργεββίοη, ἀπά αχυδ ϊείεβ οὗ βέγίε---ῆς 86 οὗ 

σμαγδοζεγίβεις τεγπβ ποῖ ἔουπηά εἰβενπεγε ἰη της ΝΊΤ,, οὗ ραγίοεβ πκὰ 

διό, ἄρα οὖν, εἴς. ; οὗ ἰάδαβ πὸ ἐπαΐῖ οὗ τῆς Ὀἰνίης γίολές, εἴο., 48 π|6 1] 

88 {πε Ὀγοδά [1ἰπ6ὲ8 οἵ Ῥδαϊΐϊηε ἀοοϊγίης. ΑἹ ονίηρς 411} γεδβοηδθίε 
ψεῖσῃς ἴο τῆς ἱπέξεγπαὶ σοπδιἀεγαϊζίοηβ, οὔ ψΠίοἢ 80 ποῦ 18 πιαάς, 

ΤΠΕΥ σοπλα ἔλγ βῃογὶ οὗ θαϊδηποίηρ πε βίγοης δηά σοπβίβιεηϊ ἀγραπιεηῖ 

Ργονίάεά Ὀγ {πε Ὠϊδέογί σαί τεβεϊπιοην ἴο τῆς Ῥααΐπε αυξπογβῃίρ. 
6. ΤΗΕ ΠΕΒΤΙΝΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΕ. Τῇε ἰγδαϊτἰοηδὶ νίενν ἰ8 

{Πλῖ τῆε Ερίδεῖϊε νψὰ8 δάἀάγεββεά ἴο ἔπε Ἐρμεβίδη Οπαγοῆ---ἰο παῖ 
ΟΒαγςοῇ ἀεβηϊξεῖν δηά ὉΥ ἰ(8ε1. ΤΠΪΒ νίενν ἢὰ8 51} τς βιρρογέ οὗ 

5οπιε ἱπηρογίδηϊ δυϊῃογίεϊεβ. [ἢ πιοάσγη εἰπιθ8, ἢοσψενογ, [Ε ἢδ5 σοπια 

ἴο Ὅς ἰαγρεῖν πεϊά παΐ ἴῃς Ερίϑβιϊε ἰβ δὴ Επογοϊ σαί Ἰεϊξεγ, πιεδηξ ποῖ 
ἴον ἴῃε Ερπεβίαπ ΟΠυγοῇ βρεςι σα ν, Ὀμξ ἔογ ἃ πυπιθεγ οὗ Οδυγοῆα8, 

ΟΥ̓ γδῖπεογ ἔογ ἴῃς (ῃηγίβιίδη ρεορίς ἰουηά ἱπ ἐῃς ποπιδη Ῥγονίηςσς οὗ 

Αϑία, οὕ πίογε ραγι συ αγὶν ἴῃ τῆς Ῥῃγυρίδη ἰεγγίζοσυ. Τῆς αᾳαεβιίοη 

15--Νῃϊο ἢ οὗ ἴῃεβε ἔνο νίεννβ οὗ ἴῃς ἀεβείηδείοη οὗ ἴῃς Ερίβείς θεβὲ 
βδιίβῆεβ (ες ἀδία αἵ οὖγ ἀϊβροβαὶ, ἰηίεγηδὶ δηά εχίεγηδὶ ἢ 

Αἱ βγβέὲ δε σϑβε ἴογ ἔπε ἐγδάϊοηδὶ νίενν βεεπη8 ἴο ὈῈ ἴδγ βίγοηφεγ 
τπδη {πε οἴδεγ, εβρεοία!ν οὐ {πε δἰάς οὗ [πε ἢ βιογίοδὶ τεβεϊπιοην. 
Ηεγε πιυοῇ ἀερεπάβ οἡ πον {πε γεδάίϊηρ ἐν ᾿Εφέσῳ ἴῃ {Π6 ἰπβογίρείοη ἰ5 

τεραγτάεά. Τῆς τεχίυδ] αιεϑβίίοη ἰβ ποῖ ΌὉΚΥ Δ πιεδηβ [6 ΟὨΪΥ εἰεπηεηΐ 

ἴη ἴδε οαβε. Βαξ ἰΐ [5 δὴ ἱπιρογίδηξ εἰεπιεηῖ, αηά με ἔδοϊβ ψῇῃϊοῃ 

ἕοπιε ἱπίο νίενν αγὲ οὗ σγεδί ἱπέεγεβί. ΤἼΕΥ γε αἷβοὸ ρἰαίῃ δπά ἱπάϊ8- 
Ρυΐϊαρδίε. Εἰγβῖ ἴδεγε ἰβ ἴῃς ἕδος {παῖ 41] τιδηυβογιρίβ, Ὀοτἢ ποία! δηά 

ουγείνε, τ {πε ἐχοερίίοη οὗ ἕἤγεε, πανα πε ψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἱπ [Πα 
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ορεηίης νεγβεὲ. Τδεγε ἰβ τῆς βεοοηά ἔδοϊ ἔμαΐ 411 πηαπυδβογίρίβ, 80 ἔαγ 
88 κηονψῃ ἴο ὧδ, ψἰξῃουϊς ΔΩν ἐχοθριίοα ἢανα παά [18 Ἔχργεββ ἠοΐς οὗ 

ἀεσβείηδείοη ἰῃ ἐς ἰηβογίρτίοη δὲ οτς {πιὸ ογ οἵπερ. Τῆρχγε ἰβ τῆς τὨϊγά 

ἴαοξ ἐδαΐς ἴδε ἀεδβογίρείοη οὗ ἴῃς ἱηϊεηάεά τεδάσγβ 88 [ες βαϊηΐβ ἐπ 

Ἐρδέϑις 18 ἰοαηά ἴῃ 411] ἔπε δησίεπε Ναγβίοωβ. Απά ἰη δάάϊτίοη ἴο τπ 8 
ψῈ Ὦανε ἴῃς ἕαςξ παῖ ἐνεγγνπεγε ἴῃς ἐΐέίς οἵ τῆς Ερίϑε1ε Ῥεδγβ ἐμαὶ ἰΐ 

ἰ8 αὐ ἀγεββεά ἴο ἰῆε Ερῃεβίδηβ. Τἤαεβε {Πίησβ τηδῖς {πεὶγ ἱπηργεββίοη. 
ΤὮεν ἅγὰ ἴδκεη ΌὉΥ 80 ἰῇ δῃ δυϊῃοῦν 45 Νίοεγεγ ἴο πιεαη τῃδὲ ἴῃς εα- 

εἶγε δηοίεης Ομυγοῦ (δίατγοίοη Ὀείηρ ἀϊδοοαηΐξεά), ἔγοηι ἐς Ν᾽ αγαϊοτίδῃ 
Οδηοη (βϑοπηενῆεγε δροαῖ Α.Ὁ. 180), ἰγεηρειβ, ΟἹεπηεπὲ οὗ Αἰεχαηπάγία 
δηά Τεγια!Π]δη, 614 τῆς Ερίβιε]ε ἴο θὲ δά ἀγεββεά ἴο ἔῆε Ἑρπεβίδηβ. 

Τῆς ἀγρυπιεηξ ἔγοπι Πἰβιογίοαὶ [εβεϊπποὴν ἰη ἕανουγ οὗ [Πς γεξεηξίοη 
οὗ “ἴῃ Ερδεβαβ᾽ ἴῃ {πε ἰηβογίριίοη 8 αἰϑο βυρρογίεά ὈΥ βυςῇ οου- 

βἰἀεγαίίοηβ 88 ἔμεβε---παΐ ἰῃ ἐπε Ἐρίβεϊεβ σεηεγα! ν δοκηον εάσεά το 
Ὀε Ὀγ αι! πε γεδάθγβ ἰῇ νίενν ἄγε ἀδεβηϊζείυ ἀεβίσπαϊεά, ἐνεὴ ἤθη 
δε Αροβέίε ἰβ ποῖ υγίείης ἴο ἴπε ΟΠ γι βείδπβ οὗ ἃ βίησίε σῃπυγοῦ ογ οἱξν 

(σαι. ἱ. 2; 1 σον. ἰ. 1 ; 2 Οος. ἱ. 1); τπδὲ ἰξ ἐν Ἐφέσῳ 18 οὐτεά, ἴῃς 

Ἰεξξεγ Ὀεοοπιεβ ἃ οἰγουΐαν ἰεςίεγ “ ψὶπουξ δὴν Πἰπιϊατίου νπαΐενογ οὗ 

Ἰοςδ εν οὐ παιοηδ τυ," 48 Νίεγες ραΐβ ἰξ, αηά ἐῃαῖ {Πὶ8 ἀοε8 ποὶῖ Βῖ ἰῃ 
εἰπε ψἱδ ἔπε ἀεοϊαγεά τηϊββίοη οὗ Τγυοδίσυβ (νὶ. 21), οὐ τὶ τνμαὶ 18 
βεϊά ἴῃ βυοῦ ραββαρεβ 88. 15, ἰϊ. 11, 1.1, ἵν. 17, εἴο. [τ ἰβ ἔαγέῃεγ 
υγρεά παῖ ἴῃ ἐνεγυ οἴπεγ οδβε ἰπ ψῃϊο δα! πηδῖκεβ υδὲ οὗ ἔπε ρῆγαβε 

τοῖς οὖσιν ἰπ ἂῃ ἰπδογίριίοη, ἢῈ δἰίδοῃεβ ἴο ἰξ πε δπὶα οὗ ἔπε οἰἵν 
ΟΓ τεγγίζογυ ἴο ψῆΐϊοῃ τῆς τεδάθγβ Ὀεϊοηξ (45 ἰπ οη., Οογ., ΡΒ11.), 

δηά {παῖ πἰζπουΐ ἐν Ἐφέσῳ ἴπε τοῖς οὖσιν ἀοε8 ποῖ φἀπιϊξ οὗ ἃ βεῆβε 
τδδῖ ἰβ δὐεχυδῖε ογ ἔνε παίυγαί. [{ πᾶν θὲ δάάεά ῃδξ βοπιηε [ξίηκ 
ἴδεγε ἰβ8 δὴ δἰ υβίοη ἴο ἔπε νόγὶ- πγεά τεπιρίε οὗ Ὠίδηα δὲ Ερῃοβαβ 

ἰῇ οἴδρ. ἰΐ. [τ 18 αἰ8ο βγοη συ αγρυεὰ τῆδξ ἰἴ ἰ8 ἱῃογεάϊδίε ἔπαΐ πὸ 

Ιεϊίεγ βῃου!ἀ δανε εξ δἀάγεββεά Ὁν δαὶ ἴο ἃ Οπυγοῦ [πὸ Π18 υυϊεῇ 

ψὨοἢ Πα δά 580 πιδὴν ἱπεϊπιαῖϊε σοπηεςοῖϊίοηβ, δηά ψῃϊοἢ 88 οὗ βιιοἢ 

ἱπηρογίδηςε ἰῃ ἴδε ἔμ]Β]πηεηΐ οὗ ἢ 8 πιἰββίοῃ. Τῇε σαβε 88 ἴπι8 βίαϊεὰά 
Βε6ΕπΊ8 ΨΕ}]-ὩἸσἢ σοποίυάεά. 

Βαῖ ἔδογε 18 ἀποίδογ βίάς ἴο ἰ. Τῆς αγρϑυπιεηΐβ ἰαβὲ πηεητοηθά 

ἅτε οὈνίουδίγ. οὗ ἔπε πηοβὲ ργεοδγίουβ κίηά. ὙὙεγε ἀγὲ οἵπεγ Οδυγομεβ. 
ψῖτἢ τ ίοι Ια] ἢδά νεγὺ οἷοβε σοηπεοίίοηβ, Ὀαϊ νυνί ἤδνε ἢο ἰεξζον 
δρεοί βοα!ν δἀὐάγεββεά ἴο ἔπεπὶ απιοης 411 της Ῥαυϊΐπε τπγιείησβ ἐμαῖς 
δανε σοπὶα ἀονψη ἴο 8. [ἔ ἴπεγε ἰβ δη δἰ υϑίοη ἴο δὴν ραγιίσαϊαῦ 

τετηρίς ἰῃ σἤδρ. ἰΐ. ἰξ πγίσῃε Ρὲ ἐπαὶ οὗ Φεγαβαίθπὶ γαΐμεν ἤδη ῃδὲ οὗ 
Ερβεβυβ8β. Τῆς ρῆγβαβα τοῖς οὖσιν ΠΔΥ Ὀὰ οοηβίγιεα 8ειβἰδοϊογίϊν, 

88 Μὸ 588} βεὲ (ε΄, Νοξεβ οἡ ἱ. 1), ὄἌνεὴ ἰδ ἐν Ἐφέσῳ ἰβ οπηίκἑεά. ΤΕ 
ἰεξῖεν πᾶν Ὀς ἃ οἰγουίαγ ἰεϊῖεγ οὗ ἀποίπεογ πἰηά ἐπα ἐπαῖ βαρροβεὰ 

Όν Μεγεγ ἴο ὃε ἰηάϊοαϊεά ὉΥ {πε σοπίθηίβ. Απά ἴπεγα πηδῦ ὃῈ 8 
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βυϊοίεπε γεάβοη ἔογ Ῥϑυ}!᾽)8 ἀεραγίαγε ἰῃ τῆϊβ σᾶ8ε ἔγοηι ἢΐ8 αϑυδὶ 

Ὠαδὶς οὗ ἀεβίσηδείην Ὁγν {πεὶγ Ιοςα! γ ἐῆς τεδάσγβ ἢ δάάγεββεβ. 

Βαξ [ἴ [5 οὗ πιογε ἱπιρογίδηςε ἴο βεὲ ῃον ἀϊβεγεηξΐ δῇ αβρεοξ ἴδε 
τεχίυδ! αυεβίίοη δϑβιιπηίεβ ἤθη ἰξ ἰ8 ΠΊΟΓΕ οἰοβοὶν Ἵχαηηίηεά. ἘῸὸγ 

{πε μεσ ἕδος ργεβεηῖβ ἰΐβε! ἢ τας τῆς ψνογάβ ἐν Ἐφέσῳ γε ποῖ 
[ουπά ἰῃ οὖς ἔνο οἰάεβε απ δεβί πχαπιβογίρίβ, ἡ Β. Τῇαν πᾶνε αἷ8ὸ 

Ὀεδη βίγαοϊ ουξ οὗ συγβίνε 67 Ὀγ ἃ βεοοπά ἤδπά ψῇῃϊοἢ ΠΊΔΥ Ὦδνε 8οπΊ6 

αἰῆηϊν ἢ Β. ΤΠΐβ 15 ἃ ἕδος οὗ εββεπίίδί ἱπιρογίδησε ἰῃ νίαν οὔ 
ναὶ ἴπε8ὲ ἴνο σγεδὲ υποϊαῖβ παν Ὀεδη ργονεά ἴο ὃε ἴῃ γεβρεςξ οὗ 

νδίαε 88 νν 6] ἃ5 ασεὲ. [{ ἰΒ γτεϊηίογοεά ὉγΚ ἰγαπβογίρείοηδὶ ργοῦδο εν, 

τ Ῥεΐῃρ ἔαγ [ἰε88 Πεῖγ ἐμαὶ ἃ ἰοςδὶ ἀεβίσῃαίίοη 80 πιασῇ ἴῃ Ῥαυ]} 8 

ΜΨΑΥ, 1 1 Ὀεϊοησεά το ἴῃς ογίρίηδὶ τεχί, βδῃου!ά ἢανε Ὀδεη ἀγορρεά οὐ 
οΓ ἀεϊεῖεά ὈΥ ἃ βυςοσεββίοη οὗ βογίρεβ [ἤδη (ἢδξ, ποῖ [ογπιίηρ ραγί οὗ 

τῆς οτίρσίηδὶ ἱπβογίρείοη, ἰδ βΒῃου!ὰ ἢανε Ὀεεη ἰηβεγίεά ὃν ἰαΐεγ μαηάβ. 
Νογ σδῇ {πε ψίζηεβα οὗ ἴπε δποίεης Νεγβίοηβ ουϊνείσῃ {Π|8 τοχέυδὶ 

ἐνίάεποθ. Εογ, ἱπιρογίαπε 48 ἰδαὶ νἱπεββ ἰβ, ἰξ ἰβ τῇς ψέπεββ οὗ 
ἀοουπιεηῖδ, ἴπε εχίδηϊ τηδηυβογρίβ οὗ ψ ἢ σῇ ἀγὲ ποῖ εαυδ] ἰη δη- 

τἰαυϊν ἴο τῆς Οτγεεῖς πποίΔ]8. 

Βυῖ τς τεχίυδ! οᾶ86 ἀοε8 ποῖ εηὰ ἤεγσε. [τ ἰβ βυρρογίεὰ ὃν 

Ραιγίβεις ξεβεϊπιοην οὗ σγεαῖ βἰρηίἤσαδηος. Εγοπὶ Τεγίωυ Πα τε ἰεαγη 

ται Μαγοίοη δηά ἢἰ8 ἕο! οννετβ δροῖε οἵ {πε Ερίβιίε 48 δά άγεββεά ἴο 

ἴδε Σ᾿ αοάϊεσεπες. ΤὍΤδε τγεϊενδηΐ ραβϑαβεβ αγεὲ ἴἢ68ε το : (1) Ῥγδεΐεγεο 
Ὠὶς εἴ ἄς αἰΐα Ἂρίβίοία, φαδπὶ 08 δὰ Ἐρμεβϑίοβ ργδεβογίρίαπι. παρα πΊυβ, 

Ὠδεγείοὶ νεγοὸ δά [,δοάϊςεποβ (4 ἀν. Ματγο., ν., 11); δηά (2) Εςοἰ βίας 

αυϊάεπι νεγϊαῖε ερί βοίαπὶ ἰβίαπι δὰ Ἐρμεβίοβ πα Όεπλιι8 ἐπΊίβϑαγη, ΠΟ 

δά 1,δΔοάϊςοηοβ, βεά Ματγοίοη εἰ εἰξαϊαηι αἰ χυδηάο ἱπέεγροίαγε σεβε 

4υδδὶ εἴ ἰῃ ἰβίο ἀϊΠιρεηββίπηαβ ἐχρίογαϊογ ; τι} δαΐεπὶ ἀ6 εἰζα 18 
ἰηϊεγεβῖ, ουπὶ δα οπιηεβ δροβίοίιβ βογίρβεγίζ, ἄστη δά αἀυοβάδηι (ὁ. 17). 

[η ἔδλες οὗ {Π|8 βἰαϊεπηεης ἰξ ἰ8 Ἔσο] ἱπάεεά ἕο βαρροβε (δαὶ Νίαγοίοη 

οουἹά πᾶνε Ππαά πε ψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἴῃ ἢί8 εχ. 
Τἤεη ἴξ ἀρρεᾶγβ ἔγοπι ψῃδὶ [8 γερογίεα οἵ Ογίρεπ᾽ Β σοπηπηεπίαγυ 

τπαΐ ἢε, ἴοο, Παά ποῖ ἴῃς ψογάβ ἰη ἢϊβ (εχ. Τῆς ραββαρε γυπβ8 ἴπι8 : 

᾿ὨὨριγένης δέ φησι, ἐπὶ μόνων ᾿Εφεσίων εὕρομεν κείμενον τὸ “τοῖς ἁγίοις τοῖς 
οὖσι," καὶ ζητοῦμεν εἰ μὴ παρέλκει προσκείμενον τὸ “τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι " 
τί δύναται σημαίνειν - ὅρα οὖν εἰ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ ὄνομά φησιν ἑαυτοῦ 
ὁ χρηματίζων Μωσεῖ τὸ ὧν, οὕτως οἱ μετέχοντες τοῦ ὄντος, γίνονται ὄντες, 

καλούμενοι οἱονεὶ ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι, ““ ἐξελέξατο γὰρ ὁ Θεὸς τὰ 

μὴ ὄντα " φησὶν ὁ αὐτὸς Παῦλος, “ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ;,᾽ εἴο. ((γαπΊεΓ, 
Οαίεηα). Ἦετε Οτίρξεη βίαϊεβ ἀϊβιησοε  τπαΐ {πε ρῆγαβε νγὰβ ψίτπουΐ 
ἐν ᾿Εφέσῳ, ἀπά [ἢλί τϊ8 γα 8 ρεου αγ ἴο ἴΠ6 ςα8ε οἵ Εῤῥεδίαηβ; ἀπά 

ἢε ρῬγοροβεβ ἃ ραγέςσυϊαγ αν οὗ σεϊζίης ἃ βυϊξαδίε πιεδηίηρς ουαἵ οὗ 
ἴῃς ρῆγαβε, ρίνίηρ ἰἰ ἃ πιεϊαρῃγείςαί βεῆβε. 
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Ἐατγίδπεγ, 88 γεσαγάβ Τεγίυ ἕδη, ἔγοσαι {ΠῈ ραββασοβ αἰγεδαάν αυοίεά, 

ἐξ πιαν ὃς ἰηξεγγεά νυἱτῇ πιασ ργοραὈ ταὶ ἢ, 5 με]! ἃ8 Μίαγοίοη, 
ἀϊά ποῖ δανε ἐν Ἐφέσῳ ἰῃ Πίβ εχ. ον ἰξ ἰ8 οὗ ἴῃς ἐἐέϊε τῃδὲ Πα 
Βρεδίβ, δά ψῇῆδὶ πα οἤαγρεβ Μαγοίοη τη ἔα βι ἔγίησ 18 ποὲ πε 

τεχὲ 1861 θαξ τῆς τἰ6. 1 πε δά δαά ἔπε ψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἰπ πε 
ἐεχέ Ὧς ψουϊά δυγεῖγ ἤανε ἀρρεαϑίςεά ἴο παῖ ἰῃ γεξαϊκίης Ματγοίοη. Βαῖ 

ἰηβιεδά οὗ ἔπῃαξ ἢς ἀρρεαδὶβ ἴο [ῃς υεγίέας5 ἐοοϊεπῖαε. 

Τἤδη ψὰ ἢανε ἃ βίδϊεπιεπέ οὗ σγεαῖ ἱπηρογίδησε πηδάς ὃν Βαϑί!. 

[Ὁ 18 88 ἴο!]οννβ : τοῖς Ἐφεσίοις ἐπιστέλλων, ὡς γνησίως ἡνωμένοις τῷ ὄντι 
δι᾿ ἐπιγνώσεως ὄντας αὐτοὺς ἰδιαζόντως ὠνόμασεν, εἰπών - τοῖς ἁγίοις τοῖς 

οὖσι καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ - οὕτω γὰρ καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι 
καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων εὑρήκαμεν (4 ἀν. Επηπορῖι., ἰἰ.» 
19). Ηετγε Βδϑί! ἰβ οὐνίοιβὶν γεξεγγίησ ἴο {πε ἐν ᾿Ἐεφέσῳ ; ποῖ, 48 ΒοπΊε 
Ρδίηξα!ν ἐπάεανουν ἴο πταῖα ουΐζ, ἴο ἴδε τοῖς οὗ ἴο ὑῇς οὖσι. ἴη ἀοίηρ 
80 ὃς φίνεβ 08 ἴο υπηάεγβίδηά ἴπδξ ἴῃς ἰοσαὶ ἀεβίρπαϊίοη τγ88 δοϑβεηϊ, 
Δηά Πίβ βιδίειηεηξ ἰ8 ἴῃς πογὸ ἱπιρογίδηϊ θεσοαυβ8ε ἢς βρεδξβ ποῖ οἠἱν 

οὗ (ῃε δηοίεηξ σορίεβ ἐμπεπηβεῖνεβ, Ῥαΐ αἰβο οὗ ἔπε ἐγδάϊίοη οἵ ἴδε 

θη ΨψΏο ψεγε Ὀεΐογε ἢἰπΊ, δηά ἀδβογίθεβ {Π6 οἶαιι8ε 458 Ὀείπρ ἴῃ δοΐῃ 

(4868 ΒΙΠΊΡΙΥ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
Τἤεγε ἀγὲ οἴμεγ τ ὶῖποββεβ [ἢδξ ἄγε οοηβίάογεά ἴο βρεδῖ ἴο ἔπε βαπια 

εβεςι. Βαξ ἴδεν ἃγε [688 σογίαίη δηά δ ἴ[ῆε δεβί οὐἱυ οὗ βδυδογάϊηδξε 
ἱπιροτίαποε. Τῇετγε [8 ἃ βίδτεπιεηΐ ὉΥ Φεγογης ἴο ἴδε ξο]ονίης οδεοῖ: 

Ουϊάκπι συγίοβία5 συδπὶ πεοαββε δβῖ ραΐβηΐϊ εχ εο αυοά Μαογϑί ἀϊοΐϊαπὶ 

δἰ: “δες αἀΐςεβ Η11|8 18γδεὶ : χαΐ εϑὲ πχίβί εξ πε, εἰίαπι εο5 αὶ ΒΡ 6βί 
δαπί βδποῖί εἰ βάε]εβ εββεηξίας νοσδϑυΐο πυπουραΐοβ.. .. ΑΙ νεῦὸ 

5[ΠΊρ|Ἰοἱτεγ ποὴ δά 605 φμΐ οσἱπέ, βεά δά 608 αυϊ Ερῃεβί βαηοίὶ εἰ βά οἶος 

βἰηϊ, βογίρζαπι αγοιἐγαηΐαγ (Οη Ερῇ. ἱ. 1 ; νοί. νἱΐῖ., ». 545). [ἡ τῆϊ5 

Φεγοπιθ 86 6ΠΊ8 ἴο γεΐεγ ἴο Ογίψζεη δηά ἢἰβ ἱπιεγργεζαϊίοη οὗ τοῖς οὖσι, 

δηά το ἴδε ρεου δῦ γεδάϊησ. Βαΐῖ ἰἴ ἰβ αἱ ἰεαϑὲ οςϑείὑϊε, ἃ8Β Μεγεγ 

1Δ 68 ἱξ, τπδξ τῆς νογάβ ἐος φμὶ Εῤ᾿οξὶ ἐμπέ σαποίἑ δὲ βάεῖες τᾶν τα- 
Ργεβεηΐ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ καὶ πιστοῖς ; ΟΥ ἰξ πηδᾶν Ὀε, 48 

οἴδεγβ, 6.5., Αἰξογά, ἐπί, ἐμαξ Φεγοπὶα ἰβ ἀδαϊϊηρσ οπἱυ σε ἔννο ροϑβ- 
βίδ᾽ε ἰηξεγργεζαιίοηβ οὗ τοῖς οὖσιν, νυίΠουϊ βαγίης δηγιπίηρ ἴο ἱπιρῖν 

τῆδι [Ὡς πψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ψεγε δθβεηξ ἔγοπι ἴδε ἰηβογίρείοη. 
ΤΒεγε 18, ἢονενεγ, βοπιειῃίης ἴο ποίίσε ἰῇ {πε οαβ8ε οὗ οογίδίῃ 

[ματίη σοπηπιεηϊαίογβ. ἴω βοπὶὲ οὗ ἔπεβε ἔπε ἰπβογίριίοη ἰβ ἀδαϊξ 
ΜΠ ἰῇ ἃ νὰν δαὶ βυσρεβίβ εἰἴμεγ ἐπαΐ ΤΕΥ παά ποῖ δε ψογά 
Ἐρβεσὶ ἰῃ τῇς σορίε8 {πον ἔο!ονεά, ον τας ἰξ οσσυρίεά ἃ ἀϊδεγεπί 

Ρίασε. Τῆαβ Απηργοβίδξζεγ ρᾶβ8ε8 ονεγ (ες ψογὰ Εῤῥεξὶ ἰῃ ἢϊβ σοπι- 
τηεηῖ---Ὥοη βοίαπι βΒάο!ἰΌ..8 βογίδίς, βεὰά οἵ βαηςιίβ: υὧἵ πῆς νογὰ 

βάεϊεβ βἰηξΐ, 8ὶ ἕωασγίης βαποῖὶ ἰη ΟΠείβίο Φεβα. ΨΜιοϊογίηυβ Αἴδγ᾽ 8 

βίαιεπιθηΐ ροϊηΐβ ἴο ἃ ἀϊδεγεηξϊ ἀγγαηρεπιεηξΐ οὗ ἔῆε ψογάϑβ8---8θὰ δες 
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συπὶ ἀἰςοϊς “ ϑδποίίβ ααυΐ βιηξ βάε!Ῥυ5 ΕρΠεβὶ" αυἱά αἀαηρίίυγ Ὁ “ [ἢ 
ΟὨγίβίο δεβα " (Ναὶ, δογίῤέ. Κεῖ. πονα Οοἰϊεοέ., (ϊ., Ρ. 87). Αἴ ἃ πγτυσῇ 
Ἰαιῖεγ ρεγίοά ϑεάυϊ8 ϑοοῖαβ αἷδο σοπηπιθπίβ οἡ ἴῃς ραββαρε ἰδαβ: 

ϑδησῖβ. Νόοη οπηοῖρυβ ΕρΠοβὶϊβ, 8εά ἢϊ8 ααΐ ογεάπηξ ἴῃ ΟὨγίβῖο. Εε 

Βαε!!Ό.8. ΟπΊηεβ βαποῖὶ βάοεβ βυπί, πο οπηπεβ Βάεϊεβ βαηςτίί, εἴς. 

υἱ βαπέ ἴῃ ΟὨγίβίο Φεβα. Ρίυγεβ Βάεϊες βυαπί βεά ποη ἴῃ Οῃσγίβίο, 

εἴς. (οὐ [ιἱσπείοοι, Βιδίϊοαὶ Επϑαγς, ρρ. 384, 385, απὰ Αδδοεί, μέ σηῤγα, 

Ὠοψενεγ, [168 ψτἢ ΝΒ δηά δε [εβιϊπχοηΐεβ οὗ Μαγοίοη, Οτγίσεη δπά 

Ἐβαβϑὶ]. [ἰ ἀαπιουηΐβ ἴο (Πϊβ, [παξ ἴπεγε ἰβ Ωο ενίάεηςς ἴπαξ ἔπε τογάβ 

ἐν ᾿Εφέσῳ [οτγηγεά ρατγί οὗ ἴῃς Οτεεκ τεχέ οὗ {πε βγβεὲ ἕῆγες σεπέυγίεβ. 
118 ποῖ 11 τε σοπὶα ἴο ἔπε ἰδϊζεν ἢ] οὗ τῆς ἔουγίῃ σοαπίυγν τπδὲ 
ττε δανα ΔηΥ Τογίδίπ ἱπαἀϊοδιίοη οὗ ἔπε ἰοςα] ἀεβίσηδιίοω Ῥεΐηρ ἱποϊαάεά 

ἰᾳ τῆς ἰπδογίροη, ἀπά τῃδξ ἱπαάϊσαςίοη ἰ8β ἔοαηά ἰπ Β 4818 ἱπιρ!εἀ ἀϊ8- 
τἰποξίοη θεΐσσεε πε ἀποίθμέ σορί68 (τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων) ἀπά 
οἴδεγβ. 

Βαξ ἴδε αυεξβίίοη ἀοεβ ποῖ ἐεγπιίπαΐε ἔμεγε. Τῆς οπαγαοίον οὗ ἴδε 

Ερίϑβε1ε 1ἴ8ε1 δηά {πε γεϊδιίίοῃβ Ὀξένεεη δαὶ ἀπά πε Ερμεβίδη Οπυγοἢ 
ἕογπι νεϊσῃν εἰεπιεηῖβ ἰη ἢῈ οαβεὲ. Ἐνεγυξπίηρσ σοαβ ἴο βῇουν ὮΟΝ 
ἰητἰπιαῖε ἴπεβςε γεϊατοηβ γεγε, ἢο ρου! αν 'τγὰ8 ἴῃς ρίαος ἴπαΐ τὨϊδ5 

ΟΒαγοῇ δά ἰη ἴῃς Αροϑβε[ε᾽ 8 πεαγῖ, ον πιυσῇ ἰξ νγὰ8 ἢϊβ οαγε. Νοῖ 

ΟἿΪΥ ψᾶ8 ὃς ἴῃς ἴουπάεν οὗ πε Ομυγοῦ οὗ Ερἤεβιυβ, Ὀαϊ πε βρεηΐ 

ΒΟΠΊΕ ἴῆγεε γεδγβ ργεδοῃίης ἀπά (εδοίηρ ἰῃ {πε εἰν. αγίηρ ἔδαῖ 

Ἰοῃξ γεβίάθησε ἢίβ ἰηΐεγεβὲ ἴῃ ἢἰβ Ερμεβίδῃ σοηνεγίβ γὰ8 80 Κεεὴ δηά 
δηχίουβ δηά ἢίβ ἰαδοιγβ ἰῇ {πεῖγ ὈεΠ ΑΙ δὸ σγεαῖ ἔπαΐῖ πα ἀσβογίθεβ 
ὨΙΠη561} δ8 "" οεδϑίηξ ποῖ ἴο ἜγΠ ἘνεγῪ οπεὲ ἀδὺ δηά ηἰρῃς ἢ ἴδαγβ "ἢ 

(Αςῖβ χχ. 831). Δαγίουβ {πίπσβ ἔπαϊ γε πιεπείοηεά ον αἰϊαάεά ἴο ἴῃ 
815 Ἐρίβι1εβ8 ἱπάϊσαϊε ἤονν σοπβίδητυ πε Παά πεῖ ἰῃ Πὶδ πηὶπά. Απηά 
ἴδε ἤλγεννε!! νος ἢ Πα τοοῖς οὗ {πεῖν εἰάεγβ αἱ Μ|ηΠ]εῖα8 ἰ8 ἀπιοης Πα 

τηοβί ραϊδεῖις ράββασεβ οὗ ἴ[ῆε ΝΤ, Οτ δἰ8 βίἰάς πεγε ψέγε ψογάβ οὗ 

τεηάεγ βοϊοίςαάε δηά ἰονίησ ψαγηίηρσ; οἡ {πεῖγβ [παπμαη 688, αθδεοστίοη, 
8 ἐπιοίίοη 850 ργοίοιπά τπδὲ πεν “ ἔε11 οὐ δἰ πεοῖ δηά εἰββεά ἢίπι, 

βογγονίηρ πιοβὲ οὗ 411] ἔογ τῆς ψογάβ ψῃίϊοῃ πα βραῖε, ἐπαΐ ἴεν βΒπουϊά 
866 δίβ ἴδςε πο πιογε". [ἐ ἰ8 ἀΠῆςσαϊξ ἴο βδύρροβε ἰπαὶ δαὶ οουἹά 
μανε ψγίεη ἃ ἰεΐζζεγ ἱπίεπάεαά βρεοϊβσα!ν ἴον 8 Ομυγοῦ νἰτδουῖ 
εἰνίπς βοπιε ἰηάϊςδείοη οὗ νγῆδῖ ἰξ νγγδβ ἴο ἢἰπΊ ρεγβοηδίυ, τους βοπια 
τεΐεγεηςς ἴο ψῆδξ ἢς παά ἄοηες ἴογ ἰξ δηά ἴῃε στγαϊεία! γεβροῆβε ψῇῃϊοἢ 

δὶ ἰαδουγβ παά ἴουπά ἰῃ ἴ{, ψίέπουΐξ ἰεξείης Πἰ8 ἔεεϊην τοναγάβ [8 

ΤΩΘΠΊΡΕΓΒ ΕΧρΓΕΒ88 ἰΐβε! ἰῇ βοπῆς ἴογηι. 
Υεῖ {18 Ερίβι1ε 18 ἴὴ 411 {πεβε γεβϑρεοῖβ ἃ βίηφυϊαγίν πευΐγαὶ σοπη- 

Ροβίτίοη, ψιίπουΐ {πε ρεγβοηδὶ ἤοῖε [μαξ πηδῖκεβ ἰΐβεῖε ἔεϊς ἴω βαςσῇ 
Ἐρίβί[εβ 45 ἴοβε ἴο (ογίπιἢ δηά ῬῃΠρρί, σι ἡοϊῃίης ἴο βὰν δροιῖ 
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δὴν ἰηάϊνίάυαί Ὀᾳὲ ἔπε Ῥεᾶγεν οὗ ἔδε ἰεζξεγ, τ ἠοξΒίηρ ἴο σοηπεοῖ ἰξ 
στὰ τῆς ραγισαϊαν Ἰοσα! ν, τί τ {π||6 ογ ποι πίων ἴο γεσϑῇ! Ραμ} 8 βίαν 
ἴῃ Ερἤεβυβ οὔ δΔὴῪ οὗ ἔπε πιδὴν τὨΐησβ (Παὲ πιλάς [ἰβ ψογῖς ἀπποη 

τῆς Ἐρδεβίδηβ 80 τῃηθπιογα ας δηά τῆς ἴαγπιβ οἡ νος ἢ ἢε ἀπά {δεν 
βίοοά ἴο εδοἢ οἵδεσ 8οὸ οἴοβε δηά αἴδεἼοιίοηαίε. [ἡ τῆς ργεβεηΐ σᾷβε 
{παγα ἰβ οἷν ἔΠῸ νεῦῪ βεπεγαὶ βαϊυϊδίίοη ψῃϊοἢ 8 σίνεη ἰῃ πε ἰαϑβὲ 
ἴνο νϑῦβεβ; δηά [Πδῖ ἰ8β βοπηεϊῃίηρ [ε88 ραγισαΐαγ ἤδη ἴῃς βαϊαἱαιίοι 

ἢ τοῦ ἔῃε Ερίδε]ς ἴο ἴδε Ῥῃρρίαηβ οοβεβ; ἢ ΐς τότε ἀγα 

ποηα οἵ ἴποβε ρεγβοηδὶ ἴουσμεβ ἕγουρσῃουΐ {πε Ερίβι1ε ἴο γεϊΐϊενε μα 
ἱπῃηρεγβοηδὶ σοποίυ βίο ϑυοἢ 848 ψε βπά ἰῃ ἴδεβε οἵδεῦ ἰεϊῖεγβ. Απά 
ἰη δάἀάϊτίοη ἴο δε ἀγραπηεηΐ ψῃϊοἢ ουπάβ οὐ ξῃϊ5 ἡευέγαὶ, ἱπηρεγβοηδὶ 
αυδ!γ οὗ ἴδε Ερίβεϊε, ἔπεγε ἂγὲ ἐχργεββίοῃβ ἢεγε δηά ἔπεγε ψῃϊοἢ ρεγ- 

Π80ρ8 βυσρεβὲ γεϊδιίοῃβ οἵ ἃ ἀἰξεγεης κἰηά ἔγοηι ἔμοβε σης ἢ τε πον ἴο 
Ὦανε εχ ϑιεά θεΐψεε δαὶ δπά {πε Ἐρμεβίδηβ. Νοῖ ἴο βρεδῖ οἵ βυςῇ 

Ρδδββαζεδ 848 ἱἰ. 15, ἔπεγε ἰ8 ἴῃς βίβζεπιηεηξ ἴῃ [. 4, ψῃϊοἢ βεεπΊ8 ἴὸ 
ΒΟΠΊΣ ἴο τηξᾶῃ δαὶ ἴποβε δὐάγεββεά ἢδά γεῖ ἴο ἰεᾶγῃ ψῆδέ δι} 8 

“κηον]εάρσε οὗ {πε τηγϑίεγυν ἰπ Οἢγίβι " ψ88; ψῃϊοῃ οουϊά ποῖ Ῥε 
βαϊά οἵ τῆς Ερδεβίαθβ. Ὑδεγε αγὲ αἶβο [Ὡς ἔνψο ραββαᾶρσεβ ἰη ψὨοἢ 
Ῥδὰ (868 ἴδε ἔογγημία : “ 1 ἰηάεεά ᾿" (, 2, ἵν. 21, 22); οἵ ψῇῃϊοῃ ἴἰ 

ΤΏΔΥ Ὀε βαϊά ἰῃδΐ, αἰ πουρῇ εἴγε ἀοε8 ποῖ πεοαββαγιν Ἔχργεβ8 δοΐυβδὶ 
ἀουδί, ᾿ξ ἰ8 4 ραγίίοϊες πιογε ἰῇ ρίαος ψῆογε ἔπε βρεακοῦβ οσῃ 6χ- 

Ρεγίεησε ογ οὶ ἰ8 ποῖ ἰῃ νίετν, [ἤδη ψῆσεγε ῃῈ δὐάγεββεβ ἔῆοβε ψῇο 

οἶα ἴο ἢϊπὶ ψῃαὶ ἴδον αγα δηά τῖϊῃ ψἤσπι ἢἰ8 γεϊδείοηβ αγὰ ἀΐγεοῖ 
δηά ἱπεϊπγχαῖα. 

Τῆς γαβαϊὶ, τπεγεΐογε, ἴο νϊοἢ πᾶν Πᾶνα Ὀεδη ἰοά βίπος Αγοῖ- 

Ὀίδῆορ ἴὕ88βπεν βγβὲ γεν ουΐ (πε βυσρεοβίίοη ἰ8 ἴῃς [8 Ερίβεϊε ἰβ ἃ 

εἰγουΐαγ Ἰεϊζεῦ πιεαηΐ ἕογ ἃ πυτῆρεγ οὗ Ομαγοδεβ ἴῃ ἃ ραγιϊσυΐαγ ραγὶ 
οὗ ἔπε Αδβίδιϊς ργονίησε, οἵ ψῃϊσῇ Ερῆοβαβ 88 οπθ. Τῆίϊβ νίενν 18 

δΔοσερίεά ἴῃ ομὰὲ νὰν ογ οἵδεγ ὈΥῪ βδυσῇ δαυϊμογίτίεβ 85 Βεηρεὶῖ, 
Νεδηάογ, Ηδγεββ, Οἰβμδιβεη, ευββ, ΕἸ] σοῖε, [ἰσῃείοοι, Ηογσῖ, 

ννείββ, ννοίάεπιαγ ϑοϊ;πιίάξ, Αρροῖὶ, εἴς. Τῆΐβ σεπεγαὶ σοποίβίοη, 
μονγανεγ, ἰβ ραΐῖ ἰπ πιοόγε [ἤδη οὔθ ἔογπη. ὅοπιε γεραγά ἴῃς βεη- 
ἴεῃος Ὧ8 Ἴοοπιρίεϊε ἰῃ ἰΐβε! ἢ δηά 885 γεαυϊγίηξ ποίῃίησ ἴο 6 ἰη- 

βεγίεά αἴεγ {πε τοῖς οὖσιν. Βεηρείῖ, 64.9., Ἰοοκίηρ ἴο ἔῃε κατὰ τὴν 
οὖσαν ἐκκλησίαν οὗ Αοἴβ χίἰϊ!. 1, ἀηα {πε αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι οὗ οηι. χἰϊὶ. 

1, τεπάεγεά ἰξ “" σαηποίὶς εἰ βαάεἰϊδι5 φμὶ ϑεηπέ ἴῃ ὁπιηΐθαβ 118 Ἰοςὶβ, αὰο 

Τυοδίοαβ οσυπὶ πᾶς Ερίβίοία νεηϊξ ". Βαΐξ {δε ἱπιγοάαοξίοη οὗ ἐν 
᾿Αντιοχείᾳ ἰη τῆς ἔογπιεγ δηά ἴδε ἔογος οὗ ἔπε οὖσιν ἰπ {πε ἰδζξεῦ τῇδκα 
τῇδε ἱπιρεγέεοϊ ραγβ !εῖ8.1. Οἰδογβ σίνε με ψογάβ ἢ βεῆβε οὔ “ἔπεα 

βαίηῖβ ψῆο ἃγὰ γα! βσἢ ᾿᾿ ογ΄ “ἴδε 8αἰπῖβ εχίβείησ απά ξαϊξῃξα! ἴῃ 
ΟὨγῖβε δεβϑὰβ", Βαῖ πείϊδεγ οὗ ἴῃεβε γεδάΐησβ οσδη δὲ [υδιϊῆεά. ΤῇΣ 

ΟὨΪΥ ἱπιεγργεϊζαζίοη οἵ με οἴδιβε παῖ ἰβ αυἱΐε σοπβίβεέεηξ νυἱεἢ σγαπιηατ, 
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ἴῃ τηδκίηρ ἰξ ἃ βεηΐεηςσε σοτηρίεῖε τίη ἰξ8ε 1, [8 “ της βαίηΐβ ῇο ἀγα 
Αἰ8ο ξαϊτπ μα! ", Αἀορέεϊηρς (Ὠΐβ, βοπηε (ε.ρ., ΑΡΡοξε, ἕο! οννίης Βείοδα, 
Εναἱά, εἰς.) ἴδε πε Ἐρίδβι]ε ἕο θὲ δἀάγεββεά ποῖ ἴο δὴν ραγίσυϊαγ 

ΟΒαγοῦ οὐ ΟΠυγοθεβ 848 βυσῇ, θυαΐ σοησγαιν ἴο 41} τς ΟὨγίβείδῃ 
Ρεορίε ἰῃ {πε Ῥηγυρίαη ραγίβι Τῆηΐβ Ὠυροίμεβίβ, ᾿ς ἰ8 Πεϊά, εσ- 
ΡΙαίπβ {πῈ δὔβεπος οὗ ἰοοδὶ ραγεϊσυϊαγβ ; ανοίάβ ἔπῸ Ὡδοαββιεν οὗ 

βυρροβίης παΐ ἃ ὈΐΪαπε βραοα ἢδά Ὀδεη ἰεξξ δξονγ {πε τοῖς οὖσιν ; Δηά 

ΕΩΔΌΪΕΒ (8 ἴο ἀπάἀεγβίαῃά ἴπῈ ρῆγαβε “πε ερίβιίε ἔγοπ [δοάϊσοα " 
ἴῃ ΟοἹΪ. ἱν. 16. Οεδογβ, πονάνογ, ἐπίῃ ἢ οαδε ἰ8 Ὀεξίεν τηεῖ Ὁγ 

βαρροδίης [Παΐ 4 βραοε νγἂβ ἰεἴξ ἰπ ψϊςἢ {πε παπΊε οἵ ἴῃς ραγιίουϊαν 

σΠυγοῦ τὶσῃς Ὀςὲ ἰηβογίεά τὸ ψῃϊοῃ (ῃς ἰεϊῖεῦ νὰβ δά άγεββεά ἴῃ [86 

σούγβα οὗ [8 οἰγουΐαγ ᾿ουγηογίησβ ; ογ, 88 ΗἩογί ργεΐεγβ ἴο ρυΐ [ἴ, [μαΐ 

ἴῃς Ὀίαηκ ἰῃ ἐπε ογίσίηαὶ σορὺ βεπὲ νυ ἱτῃ Τυομίουβ τνὰβ ΒΠ1εἀ ἴῃ πῃ 
πε ἤδπις οὗ ἐπῈ ΟΠυγοῦ οὗ δαςῆ ρίαςσε ἰῃ ψὨϊοἢ [τ τνα8 γεδά. 

Τῆς ἰαϑὲ ἰβ ρεῦῆαρβ ἴῃς πιοϑὲ παίωγαὶ ἐχρίδηδτίοηθ. Απά οἡ 

ἴῃς ψῃοΐς φυκβείοη ἰξ τῆαν Ὅς βαίά ἐπαΐῖ ἰξ ἰβ πηυσῇ εδβίεγ ἴο ὑηάεγ- 
βίαπά πον ἴῃς ἰοσαὶ ἀεβίρηδίίοη βῃουϊά πανε σοπης ἴο Ὀε ἰπβεγίεά 

ἴμαη ἴο ἱπιασίπε μον, ἰξ ογίρίωδ!ν ἰῃ ἴῃς ἰοχί, ἱξ βῃου!ά ἢανε σοπηα 
ἴο ες οπιίτίεά, δηά ἐπαΐ, ἴοο, α 80 εαγὶν ἃ ἀδαΐε. Τῇε ἕδος παΐ ἴῃς 

Ἑρδεβίαη Ομαγοῦ ψα8 ἴῃς ΟΒυγοῦ οὗ δε οδίεῦ οἷἵγ οὗ ἐπε Αβίδξιο 

Ῥγονίπος απά ἴῃς τηοβί ἱπιρογίδης Οπυγοῖ ἰῃ 41} πΠε8εὲ ραγίβ νουἱά 
δοσοιπί ἕογ {με ἱπβογίίοη οὗ ἐν Ἐφέσῳ, εδβρεοία!ν ἰξ, ἃ8 ἰ8 πιοβί 

ῬτοΡΔΡΙε, ἴΕ ναβ8 ἔγοπιὶ Βρἤῆαβαβ [Πδξ σορίε8 νγεγὰ βεηΐ εἰβεῆεγε. Τα 
ἔλοῖ (παῖ πε Ερίβειε ννγαβ πιεαπέ ἴογ ἃ ψίάεγ αὐυάΐεηςε ἔῃδη ἐδαΐ Τουπά 

ἴῃ Ερμαβαβ ἰΐβεῖ ἔ νουἹά δοοουπε ἕον {πε οἰγουϊαείοη οὗ βυσῇ ἃ ἰεϊξεγ 

88 {παΐ γείεγγεά ἴο 88 “(δε ερίβείς ἔγοπι 1,δοάϊσεα "ἡ. Οη {μὰ οἵμογ 

δαηά, {πε βαρροδίτίοη ἔπαΐ {πε Ερίβι!ε τνᾶβ8 πιοαηΐ ογίσί μα! ν οὐ ἴογ 
Ερδεβυβ, δηὰ ἐδαΐ {πε ἐν Ἐφέσῳ σαπιε ἴο Ὀὲ ἀγορρεά εἰξπεῦ Ὁν αοοί- 

ἀδηΐ ογ Ὀγ ἀεβίψῃ, ἰδ οης μαγά ἴο επίεγίαίη. [{ ἰβ ἀῆσαϊε ἴο ἱπιασίπα 

Βονῦν πῖεγα δοοίάεπε σουϊά δοσοιηΐ ἴογ πε οπιίββίοη, δῃά ἴο βδὺ ἴδαΐ 

τῆς ἰοςσαὶ ἀεβίσηδιίοη νγα8 βίγυοκ ουΐ οὗ σεγίαίῃ νεγὺ δηοίεπε οορίεβ 

Ὀεσδιιδε ἰΐ ἀϊά ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο 6 ἰῃ παγπιοὴν συ τ της οοπίεηξβ οὗ πε 
Ιεξίεγ ἰ8 ἴο αἴγίραζε ἴο {686 νεγὺ εαγίν {ἰπ|Ὲὲ8 {πε ορεγδιίίοῃ οὗ ἃ 
ογιεἰςίβαι οὗ ψῃϊο ἢ τα Ππανε νεγὺ {{π{ε|6 ενίάσποα. 

7. ΤΙΜῈ ΑΝῸ ΡΠΑΟΘΕ ΟΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΤῊ ἀδΐε ἢδ8 Ῥεε ραυΐ 

νΑγίουϑβί νυ, 6.6΄., ἃῖ 4.0. 55-58 (Με ίβετε) ; 60 ογ 6] (Μενγετ); 62 (Ζαμη) ; 
61-68 ({ἱρπείοου) ; 75 ἴο 80 (Εννα]ά) ; δρουῖ α.Ὁ. 80 (ϑεμοίξε}) ; ἀρουΐ 
4.Ὁ. 100 (Ηοϊέζπιαπη, Μίαηροϊα); 180-140 (Βαυγ, Πανίάβοη). Τῆς 
αμεδβέϊοπ οὗ {πε ἀαέε ἀδρεπάβ ἰαγρεῖν οὐ {πε αυξϑβίίοη οὗ {πε ῥίαοε. 
Τῆς Ἐρίδβεϊε ἰξβει ἢ πλακαβ ἰξ οἰεαγ ἰδὲ Ραμ τγᾶβ ἃ ῥγίβομερ θη 

πε ψγοῖε ἰξ ({|. 1, ἵν. 1, νἱ. 20). [ἐξ σοπέαίηβ ἐπίησβ, ἔοο, ψῃίςἢ 

Ροΐηξ ἴο βοπιε αἰδβηΐϊγ θεΐψεεπ ἰξ ἀπά οἵπογ Ἐρίβεϊεβ ἰῃ πῃ ῖς ἢ {πε 
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ττίτεγ ἰ8 ἃ ργίβδοηεσς. Τῆς γεΐεγεπος ἴο Τυοῃίουβ 45 ἴπε Ῥεαγεῦ σοη- 
πεοῖβ ἰξ τῇ της Ερίβε!ε8 ἴο ῬὨ πιο ἀπά ἐπε Οοἰοβδβίαπβ (ς. νἱ. 
21, ΡΗϊ]. 18, Οοἱ. ἱν. 7), ἀπά βυρσροβὲβ παῖ ἔπεβε ἕῆγεε ἰεζίεγβ θείοησ 
ΨΟΓῪ πιυσἢ ἴο πε βαπὶῈ ρεγίοά, δαπά ἱἐπαΐ ἴπεγ μέγα πγιτεη πε 

Ῥαὺὰ! νψὰβ οἼσουρίεά νεγγ πιυσῇ ψῖῃ {πῸ βαπὶα αιυεβίίοπβ. Το 

ἱπχργβοηπιεηΐβ, ποννενογ, οοπης ἱπίο νίεν---πς οης ἰπ ὕξεβαγεα (Αςίβ. 

χχὶ. 835, χχίν. 27), ἐπε οἵπεογ ἰῃ ἤοπιε (Αςῖβ σαν .). Εδςῇ οὗ {Πε8ὲ 
ἢ48 ἰἴβ βιρρογίεγϑβ. 

Τῇῆε νίενν παΐ (Πἰ8 Ἐρίβεϊε Ὀεϊοηζβ ἴο (πε ρεγίοά οὗ ἴπε Οξεβαγεδη 
Οδαριεϊνίν ἰ8 αἀνοςαίεαά νυ ἢ σγεαΐ ΔΌ ΠΥ ὈΥ ευββ δά Νίεγεγ ἀπιοῆς 
οἴπεγβ. Εδευββ σοπίεηάβ παῖ πε τπεογὺ ἐπαΐ ἴΠῸ ναγίουβ Ἐρίβεεβ 

οὗ {ῃε Οαρείνιν ψαγεὲ 41] πυείτθη ἔγοπι Ἐοπια γεβίβ πΊοϑ οὐ “ ἀἢ- 
δυϊπεοπείοαίεά ἐγαάϊξίοη "; ἴπαξ ἴῃς πιοοά οὗ {πε Αροβεῖίῖες ἰπ {πα 

Ἐρίβεῖεβ ἴο {πε Ἑρῃεβίαπβ, Οοἰοββίδηβ, απὰ μι ]επίοη βυϊίβ Πἰβ οἰγοαπι- 

βίδηςεοβ ἰῇ δβαγοα δοεϊζεγ τπδη ἴποβα ἴῃ ἢοπιε; ἐμαὶ τἤογα γα 

ΠΒγοποίορίοα! αἰ συ 68 οὗ ἃ βεγίουβ παΐυγε ἴῃ {πῸ ννὰὺ οὗ τγεξεγγίησ 
{πεβε ἵῆγες Ερίβείεβ ἰορείπεσ σῇ ΡῬλῤῥίαης ἀπὰ 2 Τωπμοίμγν ἴο 

Εοπια; ἐμαὶ {18 πΊακοβ ἰξ παεοδββαγν ἴο αἰϊνίάε (πε ἤνε Ὀεΐψνεεη 

Οεεβαγοα δηὰ οπιε; ἀπά ἐμαί {πὰ ναγίουβ 4]Ππ|8ἰοῆς το ἱπάϊν 418, 
δύσῃ δ8 Τγοδίουβ, ΤΙπιοίῃν ἀπά Πεπιεϊγίαβ, ἰῃ {πε8ε Ἐρίβι6εβ ἅγε 

Ῥεβὲ παγπιοπίβεά, δπά Ἵσεγίαίῃ ραγείσυϊας βιαίεπιεηΐβ, βαοῆ 8458 ἴδε 

πρὸς ὥραν ἴῃ ῬΗΪ. 15, Ὀεδξὲ ἀπάεγβίοοά, οα ἴῃς {πεογὺ ἴπαΐ ποδβε ἴο 

Ἑρμεβίδηβ, (ὐοϊοββϑίαδπβ, αηά Ῥῃϊδπιοη ψεγε τγιδη ἴῃ Οδεϑαγθα. 

Μεγενγ δάπιίῖβ παΐ βοπιεὲ οὗ {πε δγρυπιεηΐβ ἴπι8 ἀδεὰ ὃν ἤευβ8 
σαπηοῖ ὃς ργεβϑββά, εβρϑοίδ!ν ἔποβα ἔουπαΐῃσ οα βυσῇ ἰηάϊςαςίοηβ 88 

ἴΠε πρὸς ὥραν, ἀηὰ ου [πε ἰάδα ἴπαΐ πε ἔγίεηάβ οἵ ῥα! πιεπιοηδά ἴῃ 
ΟοϊοΞςΐαης (ἰν. 9-14) ἀπὰ Ῥλίίοριοη (10, 28) σου]ά ποῖ μανε Ῥεεη ψ τῇ 
Πίπι δ ἤοπιθ. Βαΐῖ ἢε αδἴίβοῃεβ σγεαΐ ἱπιρογίαπος ἴο ἴῃεβε Ἴοη- 
βἰἀεγαιοηβ---ὐΐΖ., (1) ἐμαὶ ἰ ἰβ τῆογε ργορδαδίς παῖ Οπεβίπιαβ Βῃου!ά 
ἢανα βουσῇῆξ βαΐείυ ἰῃ Οοίοββα ἔπδη ἔπαΐ ἢα βῃου!ά πᾶνε γίϑκεά {πὰ 

Ἰοῃ ἰουγπεν ὈΥ 866 ἴο ἤοπιε, ἀπά ἴῃς ροβϑβϑίδιεἰ68 οὗ σαρίαγε ἰῃ 

Βοπιε; (2) ἴδπαῖ [ἢ ἘρῤΠεξίαης δἀπὰ Οοἰἱοσδίαης δὰ Ὀδεη 8εηΐ ἔγοτῃ 

οπις, Τγοδίουβ ἀπά Οπεοβίπηβ νου ἤανα αγγίνεά αἱ Ερἤδβιβ ἢγβε 
πὰ αἴεγναγάβ δὲ Οοοββρ ; ἴῃ ψῃϊοἢ οα8ε ἰξ ψουὰ Ὀὲ γεαϑοηδῦϊε ἴο 
βύρροβε ἴδε δὰ! ψουὰ Πᾶνε πιεηξίοπεά Οπεβίπηαβ ἴο ἰπ6 ἘΕΡΒαβίδηβ, 

88 Πα 4068 ἰη {πε ἘΕρίδβε16 ἴο (Πε Οοἰἱοββίδηβ ; (3) ἐμαὶ τῆς ἵνα εἰδῆτε 
καὶ ὑμεῖς ἴῃ Ερῇ. νὶ. 21 ἱπιρί΄ε8 ἐμαῖς θη Τγοπίουβ γεδομεά Βρἤῆεβυβ 

Πα ““σψουἹά αἰγεδάν πᾶνε ἔμ 811εἀ (πε αἷπὶ πεγα Ἔχργεββεά ἰη πε σαβα 
οὗ οἴπεγβ," δῃὰ {686 οἴβεγβ αγὔὲ ἴῃς Οοἱοββίαῃβ ((οἱ. ἱν. 8, 9); δπὰ 
(4) ἴῃαξ ἴῃ ΡΗΐ. 22 Ιδυ! αβίβ ἃ Ἰοάσίης ἴο Ὀε ργεραγεά ἴογ ἢϊ8 βδρεεάν 

υ8ε---ἃ δίαίεπιεηΐ ἱπηρὶ γίης τπαξ ἰδ ρίασε οὗ ἱπιργίβοηπιεηΐ 8 ἠοῖ 

80 αἰβίδηϊ ἔγοπῃ (οίοββϑ ἃ8 ἤοπ)ε να 8. 

ον 
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Τἤεβε ἀγρυπιεηΐβ, πονενογ, ἤθη ΠΑΓΓΟΝΪΥ ἐχαπιίηεα, ἀγα ποῖ 50 

ςοηνίηοίης 848 ἴΠ6Υ ἀρροᾶγ αἱ ἢγβί βίρῃϊ ἴο ῬΡε. Α γυπᾶνδγν βίανε ψουϊά 
ἰῃ γεδὶ εν θὲ πηογε Πκεὶγ ἴο εβοαρε αἀἰβοονεγν ἰῃ {πὸ (Πίος πιαβ8868 οὗ 
ἴῃς ρορυϊαίίοη οὗ ἔπε ψογὶ 8 πιεΐγοροιβ ἔῆδη ἴθ ὕξεβασεα. Ουγ 

ἰξηόγαπος οὗ {πε οἰγουπιδίδησεβ οὗ {πῸ Ηἰσῃξ οἵ Οπεβίπιβ ἀπά {ῃε 

βυρροβίείοπ ἐπαξ {πε Ερίβεϊε 5 δὰ Ἐπογο σαὶ πιακα (πς ἀγρυπιεηΐξ 
ἔγοπι {πῸ ἰδοῖκ οὗ δὴν βασῇ τηεητίοη οἵ Οπαβίπιαβ ἃ8 ψὲ Ηβπά ἴῃ Οοἱοβ- 
βίδῃβ ἀποογίαίη. Τῆε ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς ἀοε8 ποῖ ΠΕασΕββαγιῖν ἱπΊρὶν 
ψῆδῖ Μεγεγ ἰηέεγβ ἔγοπι ἰἴ, αηά {πε 88π|6 πΊαν ὃε βαἰά οἵ [πε γεΐεγεποα 

ἴο {πε ἰοάσίηρ ἱπ ῬΒΠεπιοη. 
Οη {δε οἴπεγ μαπά ἔπεγε γε ψεϊρῃεν οδ)εςξίοπβ ἴο γεΐεγγίησ [18 

Ἐρίϑεϊιες ἴο ἐπε Οδεβαγεδῃ ἱπιργίβοηπιεπέ. Τῆαυβ, ἴῃς οἰγουπηβίαποςβ 

οἵ πε οαρεϊν! ἐγ βεαπὶ το βιἱ οχηε Ὀεϊζεσ πα ὕεβαγεα. Εογ σῆθη 

νὰ σοπιραᾶγε Αοΐβ χχίν. 23 στ Αοίβ χχνίϊ!. 16, εἴς., γε σαΐπογ {παῖ 
{Πε Αροβεῖε παά 1688 Πἰρεγίν ἰπῃ Οξεβαγεα ἔπαη ἰῃ ἔοπηε, δπά {ἢ 8 

δοςσογάβ {Π] τυ δασῇ ράββαρθβ 88 Ερῆῇ. νἱ. 19,20. Τῇε πυπιρογ οὗ 
ἔγίεπάβ πχεπεϊοπεά ἰπ {π68ε Ερίβεεβ οἵ {πε Οδριείνιεν 88 οοριῤαγιίοης οὗ 

Ραυ!----Αγίβίαγομιυβ, Μαγουβ, εβυβ υϑξα5, .ο88, Πεπιαβ, Ἐραρῆγαβ, 

Τγοδίοσυβ, Οπεβίπγιβ---ἰβ σοηβίἀεγαδίε, 8ο σοηϑίἀθγαθ!α 848 ἴο πηδμε ἰξ 

Ργορδδίε, ἃ8 Αἰΐογά, 4.ρ., ςεοηξζεπάβ, ἔπαὶ ἢς ψὰβ ἰπ ἢοπΊε ; ἴογ ἴξ τνὰ8 

ἴδετε γδίμπεγ ἴπδη ἰπ δεβαγεα παΐ 80 τηδην πιίσῃὶ πᾶνε Ῥδεη ἢ 
Πἰπ|. ὙὙΠεη {πεγε ἰ8 {πε ἀγραπιεπὶ ἄγαννη ἔγοτη {πε γεϊδείοηβ Ὀεΐνεεη 
τε Ερίβε1ε8 το ἐπε Ερπμεβίδηβ, Οο᾽οββίδηβ, Ρῃ Πεπιοη, απὰ ῬΒΠρρίαπϑ. 

16 {μεβε ἰεϊέεγβ Ὀείοης ἴο πιασῇ ἐπα βᾶπὶεὲ ρογίοά ἰῇ Ῥϑι]8 σᾶγεεγ 

(Δηά {πογὰ 18 πιυςῃ ἴο ἕανουγ {π4{}, πε ἐς πιεπιίοη οὗ “Οξβαγ᾽ 8 
Πουβεποίά " ἰπ ΡΆΪ]. ἱν. 22 ροϊηΐα πιυσῇ πιογὲ ἴο ἤοπιε τπδη ἴο 

Οκεβαγεα 88 {πε ρίασε οὔ {πε Αροβεῖίε᾽ β γεβίάεδησε σψῆεη πα ψγοία 

ἴπ68ε Ηἰπάγεά σοπχπγχαηἰςδέίοηβ; απὰ {π6 8ᾳπὶε Βοίάβ σοοά οὗ ἴδε 

βίδίαπιοεηϊς οὗ Πὶ5 ργοζγεββ ἰῇ ΡΏὮ]]. ἱ. 21, εἴς. [πὸ πείῖπεγ σᾶδα σδῃ 

Οξεβᾶγοα δε ἔαϊγὶν βαίά ἴο ϑαΐϊξ ἔπε αἰγουπιβίαποθβ, ογ ἴο δὲ οὗ ἔπε 
ἱπιρογίδησε ἱπιρ! !εὦ. Τα ἐχρεςξαίίοη αἷδο ψῃΐϊοῃ ἔμ Αροβέία ἀρρϑαγβ 

ἴο οηΐεγίαίπ θη δε ψγοῖς Ῥλίϊῤῥίανι5 Μὰ8 τας οὗ βρεεάν γείεαβϑε 
ϑηὰ ἃ νἱβὶξ το Μαςεάοηία (1. 26, ἰϊ. 24, ΗΠ]. 22); Ὀυϊ ψῃδῖ πε Ἰοοκεὰ 
ἴο ψἤξη ἢα νγ88 ἴῃ ὕξεβαγεα νγᾶβ γϑίπεγ {παξ Πα πιίσῃξ σο ἴο Κοπηα. 

Τῇδβε δγρυπιοηΐβ Ψν1}} Ὀεσοπις 411 {πε βίγοησογ ἰξ ἰξ [8 πγαάε οαΐ 
τπας Ῥλιρῥῥίαης ντὰ8 πτιτίεη Βεΐογε Εῤλεσίαηθ. ὍΤΏσγε ἰ8 πε σγεδίεγ 
τεάβοη ἔπεη ἴογ τακίηρσ {πε ἰαϊίεγ ἴο ἤανε Ῥεθὴ ψυτγίζεη αἵ Ἐοπηα. 
ΤΙ 18 ἃ αἀυδϑβεέίοη ψῃϊοῆ πεεά ποῖ Ὀὲ αἰβουββεά αἵ ἰεησίῃ Πογα. 
Ιε ἰ8Β δπουσῇ ἴο β88ὺῪ ἰπαξ {πε αγρυπιεηΐβ ἀσαίηϑε (ΠῸ ργίογ ν οὗ 

Ῥμῤῥίαης ἴῃ τῆς πὰ οὗ ἔπαβε ἔουγ ἰεζίεγβ οὗ {πε Οδρείνν ἀγα 
ΠΕ ΈΠΕΡ να οογίαϊῃ ποῦ νεγῪ μεϊσῃέν, ψῆϊα ἔπαγε ἄγε ναγίουβ 
ἰπίεγῃδὶ ςοηβίἀεγαιίίοηβ ψῃϊο ἢ ἕανουγ πε ργίογιγ. ΟΥἨ ἔμεβε {πὰ 
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τηοβὲ ἱπιρογίαπι ρεγῆδρβ ἰ8 ἔουπά ἰῃ ἴδε ροίηϊβ οἵ σοπίδςξ οη {πα 
οὔς Βαπά δεΐίψεεη Ῥλίπῤῥίαης ἀπά ἴῃς δαγίίεγ Ραυϊπε Ἐρίβείεβ, 
ἐβρθοία!ν Κοριαπδ, πὰ οἡ {πε οἵμεγ δαπά Ὀείνεεη λέ ῤῥίαῃς 
δηά {πε οἵμεογ ἔῆγες Ερίδβι1εβ οἵ ἴῃς Οαριϊνιγ. ὙΤίεβε πᾶνε Ὀδεη 
ψογκεά οὐὐ ψῖῖπ σαγὲ ὉΥ Γἰσῃιίοοξ ἀπιοὴς οἴπεγβ, αἴ οὔσας ἢ 

τεραγά ἴο ραγείσυϊαγ Ἐχργεββίοηβ ἀπά ἴο ραγδ]16}8 ἴῃ ἐπουσῆς, ΤΠον 

δᾶνε ἰεά ἰπὶ απ οἵπογβ ἴο πε σοῃοϊαδίοη (Παξ ἴῃς Ερίδβιεϊε ἴο ἴδε 
ῬΒΙΠρρίβηβ ἰ8 ἴῃς πιά άϊς ΠΚ Ὀεΐνεεη {πε σγοαῖ ἰεξζεγ ἴο ἔπε ἘοπΊδπβ 
αηά {ῃοβὲ ἴο πε Ἑρμεαβίαηβ, (ἢς Οοἰἱοββίαπβ, δηά Ρβίϊεπίοη. Τῇα 

πιδ)] ογίγ οὗ βοῃοίαγβ, πεγεΐογε, ἕακε οὐγ Ερίβεϊε ἕο αν θδδὴ ψγίτεη 
αἰ Εοπιαε. [1 80, ἰῖ8 ἀαΐε πᾶν Ὀε δδοιυΐ Α.Ὁ. 62 ογ 68. 

Τῇε ᾳυκβιίοη Π88 4͵80 Ὀδεῃ σοηβίἀογαδῖίν ἀϊβουββεά ψῃεῖμπεγ οὐγ 
Ἐρίϑε]ε ἰβ ργίογ ἴο ἐπαξ ἴο ἴῃς (ΟοἸοββίδῃβ ογ ροβίεγίογ ἴο ἰξ. Τῇδΐ 
ἰξ ἰβ ῥὑγίογ ἰβ αγριεὰ ἔγοχι ἰΐβ πιογε ζεπεγαὶ αἰπὶ; ἔγοηι ἴἢε πλογα 

αὐὈδίγαος ομαγδοΐῖον οὗ [8 εσοηΐοηΐβ ; δηὰ ἔγοπῃ ἴἢς οσοηδίἀογαίίοη (πδξ, 

88 ἰξ ἰδ δὴ Ερίδβεῖες ψῃϊς ἢ ψνουά Ὀὲ πιυσῇ πηογε αἰ ῆσυϊε ἴἰο ἄγαν υρ 
τῆδη (παΐ ἴο {πε (Οὐοϊοββίδηβ, ἔπ γοβεπιθίδησθβ Ὀεΐννεεη 6 ἔτο δὰ 

Ὀεβὲ δοοουηΐϊεά ἴον ὈΥ βυρροβίηξ ἴπαΐ βοηιε οἵ πε ἰάθαβ ἐποιυρῆξ 

ουἵ ἰη {Π6 ἔογπιεσ ψεγε ἰγδηβίεγγεα ἴο (ἢς ἰαϊίεασ. Οη ἴῃς οἵπογ 
Παηά, ἰξ ἰ5 μεά ἐπαΐῖ, 48 (ὐοίοββεε γαὰ8 πεᾶάγεγ ὕξβεβαγοα δηά σψουἱά ὃἊὲ 

τεδοῃεά ΌΥ Τγοδίουβ Ὀεΐογε ἢε σοῖ ἴο Εραβυϑβ, ἰς ἰ8 πΊογα παΐυγαὶ ἴο 

τὨηκ παῖ τῆς Ερίβεϊῖς ἴο ἔμπας Οἤυγοῦ νου 6 ψτγίτζεη Ὀεΐογε ἴῃ 6 

οἴδθεγ, 88 [1 ψουἹά θὲ ἀεἰνετεά Ὀεΐογε ἰ. Βαΐ τϊ8 ργεβϑυρροβεβ {παῖ 
ἴδε ρίαςε οὗ σοπγτροβίτίοη νγὰ8 ὕξβαγεα. Απά [ἢς βᾶπΊ6 ἰ5 ἴΠ6 σαβ86 ἢ 

δε σοπέεητκίοη ἐπαΐ {δε καὶ ὑμεῖς οὗ Ερῇ. νί. 21 γεΐεγβ ἴο {πε ΟοἸ]οββίαπβ 
(7. Οοι. ἱν. 7), μὰ ργεβιρροβεβ ας Ραμ! πὰ αἰγεδάν οοπχπιαπίοαϊεα 
σι ΟοΙοββεε. Τἤσδβε ἅγὰ 411] νϑγῪ ργεσοδγίουβ ἀγυπηεηΐβ, δηὰ τς 

παρσδιίοη πιαβὲ ὈῈ γεραγάεά 848 πηὐἀεοίάοά. 
8. ΤῊΕ ΠΟΟΤΕΙΝῈ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τῇε (εδοπίης οὗ {πε Ερίδβε!ε 

ἰ8 αἴ οὔςε 80 ἰοἵξυ ἀπά βο ργοϊζομηά 85 ἴο πιογε ἔπδη 81 ν 411 πδὲ ἢδ8 

Ῥδεη 8αἰά οἵ {πε σγαηάδωυγ οὗ {πε σοπιροδίτίοι ὃν ἀϊδοεγηίης πλπά8 ἴῃ 
δηρσίεπξ Δπά ἰῃ πιοάεγῃ {ἰπιε5. ΟΠ γυβοβίοπι βρθδῖβ οὗ ῃς Ερίβ[[6 ἃ8 

“ρνογονίηρς ψίτῆ ον τπουρῃέβ δηά ἀοοσίγίηθϑβ " --- οὐὲ. ἰη ψῃϊςοἢ 

Ῥαμΐ ἐχρουηάβ τπίησβ “ νι ῃϊσἢ Π6 Βοδγοοὶν δηγνῆσγε εἶβε αἱέεγβ ᾿᾿. 

(ὑψηλῶν σφόδρα γέμει τῶν νοημάτων καὶ ὑπερόγκων " ἃ γὰρ μηδαμοῦ σχέδον 

ἐφθέγξατο, ταῦτα ἐνταῦθα δηλοῖ) Ὑπεορηγίαςσς, Οτοξίι5, ΚΝ ἰδία 8 ἀπά 

οἴμεγβ βρεδῖ οὗ [ξ ἰῃ δι Π}1δῦ τεγπΊ8. Ἀάο!ρῃς Μίοποά, ἴῃ Πί8 Εχῤίϊοα- 
ἐΐοη, ἀδβογίθεβ 1 ἃ 8 “ Ἐπιδγδοίης ἰη [8 Ὀγενίυ {π6 τ ῃοΐς Βε]ά οὗ πε 

ΟὨγιβείδη γεϊσίοη," 8458 ἐχρουαηάϊηρ “ τον ἰ8 ἀοσίγίηα8, ον ἰἴ8 ΠΊΟΓΑ 8 

ψἱἢ ϑυασῇ σοποίβεμθββ ἀπ βϑισῇ ἔμπα 88 σογηρίπεά {παῖ ἰξ σψου]ϊά 6 
αἰβῆσυ!ε το παπιὲ δὴν σγοδί ἀοσίγίηε οὐ 8Δην εβϑεηζίαὶ ἀν πο Πα8 

ποῖ ἰἴ8 ρίασε πηαγκεά ἴῃ ἰξ ", Αηά Οοϊεγίάψε ψγοίς οἵ [ἴ ἃ5. “οπε οὗ 
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{πε αἰϊνίηεδβε σοπηροβί(ίοηβ οὗ πηδῃ,᾽" δπιγδοίησ “ ἐνεγν ἀοοίγίπε οὗ 

ΟΠ γι βείαηϊεν---β σαὶ τμοβε ἀοσίγίποβ ρεσυ αν ἰο ΟΠ γιβεϊαπίτγ, δά ἐμθη 

ἴδοβε ργεσερίβ σοπΊπιοη ἴο ἴτ νυ παίαγαὶ γε] ἰσίοη " (Ταὐϊε Ταὶκ). 
ννμδῖ ρίνεβ ἰἴ [8 ρεσυ]αγ πια) ϑίν ἰ8β τῆς ψᾺν ἰῃ ΜΠ ΐσἢ ἰξ σαγγίοβ 

ἐνεγυίπίης Ὀδοκ το Οοά Ηἰπιβεῖἢ, Η18 ψἢ], Ηἰ8. εἴεγηδὶ ράγροβε δπά 
σουπδβεῖ. [{ ἰ8 ἃ ἀϊδεϊηςείνεϊγ ἐμεοίοριοαὶ ἘρίΞεἸε, ἰα ἔπε 86ῆβε ἱπ ψῃϊς ἢ 

τῆς Ερίβεῖς ἰο ἴῃς Κοπιδηβ ἰβ8 ἀἰβεϊποιίνεϊν απέμγοῤοϊορίοαὶ ον ῥογοῖιο- 
ἰορίεαὶ, ἀπὰ τῃαῖ ἴο τῆς Οοἰοββίαπβ Ολγίϑίοίορίοαὶ, Τῆς στγεδί βαδ)]εςβ 

οὗ ργεάοβείηδίίοη ἀπά πε Ὀϊνίπε ρίδη, εἴεγπαὶ ἴῃ (πε πιίηαά οὗ Οοά, 
σοηϊγίης ἰῃ ΟΠ γίδες αἀπα ἔμ1811εὰ ἴῃ Ηἰπι, ἢανεῈ ἃ ἰαγζογ δῃά πΊογε 

ἀεβηίίε ρίαςς ἴῃ {Πἰ8 Ἐρίβιϊε ἤδη ἴῃ δὴν οἵπεγ, εχοερίίησς ἔοπι. νἱϊ!.- 

χὶ. [τ ῃδ8 αἵ [ῃξς βδαπΊε {{π|6, ποννενεγ, ἃ γίοῃῃ Οῃγίβίοίοσυ. Ὁ γίβε ἰ8 

βεῖ ἑογίῃ δ8 ἴπε ὅοη οἵ σοά ((. 8, ἰν. 13); τπε Βεϊονεά οὗ πε Εδέμεγ 

((. 6); ργε-εχίβεεηϊ ((. 4); γαϊβεά ἔγοπι ἴῃς ἀεαά δηά Ἵχαϊϊεά ἴο βιιργεπιε 
βονεγείσπε ονογ 41] {Πίησϑ---Κίησ οὗ ἴδ αηίνεγβε δηὰ Ηδδά οὗ δε 

Οδυγοῦ (ἰ. 20-28, 11. 6, ἱν. 9, 12, ν. 28); {πε Οἷνεγ οὗ Δ1] βρίγίξαδι 

εἰ 8 (ἰν. 7, 8); ἴ[ἢε Ττεαβυγυ οἵ 41] Κπονϊεάσε δηά γίομεβ (ἐ|. 8-10) ; 
Βανίης {πΠῸ ρίαςε φίνεη ἰῃ (ῃς ΟΤ᾽ το Ψεδβονδῇ (ἰν. 8). 

118 δοίεγίοίοργ αἶδο ἰ8 οὗ ψίάε σοπιραβ8β. [{ βρεϑῖβ οὗ Οἢγίβε 68 
{πε τπηεάϊαπι οἵ Οοὐ’ 5 ἔογρίνεηεββ οὗ βίρηδγβ (ἷν. 32); οὗ γεάεπιρείοῃ 
88 σοπγίης ἴο υ8 Ὀγ΄ Ηἰπὶ ((. 7); οὗ {πε οἥδεγίην ἀπά {πε βαογίῆςε γτηδάς ἴο 
Οοά ἴῃ ΟΠ γίβι 8 σίνίησ οὗ Ηἰπηβεῖ (ν. 2) ; οὗ πε γεσοποι]ατίοη οὗ δεν 
αηὐ Οεπίε 845 δοοοπερ  βῃεά ὃν Ηἰπι; οὗ (δε στγαςίουβ γεβυ 8 οὗ Η!5 
σνογίς 8 Ῥείη εδεοίεά Ὀγ Ηἰ8 δίοοά απὰ Ηἰ 5 εγο55 (ἰ. 7, 11. 16). Τα 

ἀοςιγίης οἵ ἴῃς Ολπμγοῖι αἰβδο γεδοῦθβ [8 Πίσπεβϑὲ ροίηξ ἰῇ {π|8 Ερίϑβεϊε. 

Νοῖ οηἷγν 8 τῆς Οδαγοῦ {με Βείάς οὗ Οἢγίβε (ν. 25.27) δπά Ηἰ5 Βοάγν 
Δηά {δε ἔμ ηε88 οὗ Ηἰβ σίἔβ, Ὀυϊ [ἴ ἰΒ τῆς ΟΠαγοῦ ἰάδα]--τοῶς στγεδῖ, 

σδίμοϊ!ς, 8ρίγίξυαὶ ον ἱποϊυαϊη 41] (ἢς οἤοβεη, γεάεεπιθά απά 

ββαηοιίῆοα. Απά απιοης οἴπεογ ἀοοίγίπεβ ψῃϊοῃ Πᾶνα ἃ ρίασε ἰῃ ἰδ ἰ8 

{ηαξ οἵ τῆς Ηοὶγν ϑριίγίε 48 δοῖίνε ἰπ ἴῃς ργορπεῖβ ([ϊ. 5), ἀπά 45 ἴδε 
ὈεΙανεγ᾽ 8 8684] δά εαγησϑὲ (1. 18, 14, ἱν. 80) ; {παΐ οὗ γεφεπεγαίίοη 88 

τῃε ορεγβϑίίοη οἵ Οοά (ἰΐ. 25); ἀπὰ (δαξ οὗ ἔπε εοχίβίδηος ἀπά ροννοῦ 

οὗ εν] βρίγιε8 (ἰ]. 2, νὶ. 12). Τῆς ἄξδερ ἔουπαάκτιίοηβ οὗ {πε σοηξεββίοηδι 

ἀοοϊγίης οὗ οτἰφίηδὶ βίῃ ἀγὲ αἷβδο ἰουπά ὈΚ τηδηγ ἰη ἰΐ. 8, αηὰ {πε σγεαῖ 

Βεϊογπηδείοη ἀοςέγίηε οὗ με ργίογίευ οὗ σγαςε ἢα8 ἰζβ γοοῖβ ἴῃ ἰϊ. 5-8. 
9. ΤῊΒΕ [ΙΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΡ ΤΗΒ ΕΡΙΞΤΒΕ. Τῇε Πἰτεγαΐυγε ἰ8 οορίουβ. 

Νοῖ ἴο πιεπέϊοη ἔῃ ννε}}-ππόννῃ ὈοΟΙΒ οα Νὸν Τοβίαπγχεηΐς [πἰγοάαοσιίοη, 

{πε ναγίουβ ψνογῖβ οὐ ἴῃς ΒΙΡΙΙοα] ΤὨεοΙοσΥ οὗ ἴῃς Νεὲν Τεϑβιαπιεηῖζ, 
δηά {πε αγίίοϊεβ ἰπ ἴῃς σγεδὲ ΒιδΙε ᾿Ὀϊοξοπαγίεβ απ Ἐπογοϊορεαϊαβ, 

ἔδεε αγὲ πιδὴν ἰγεαίίβεβ οὗ ἱπηρογίδησε ἴῃ δααϊτίοη το ἴῃς ἔογηηαδὶ 

Ποπιπηεηΐαγίεβ. ΑπΊοης ἴποβε πιὰὺ Ὀε πηεηιϊίοπεά Ο. ΒΕ. Βαυγ᾽β 
Ῥαμῖμςε ἀεγ Αῤοϑκίεἰί ὕεδς ΟἸιγιδέϊ ; Η. 4. ἩοϊιΖηηδπη᾿β Κγίέᾳ ἀδν 
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Ἐῤῆῥεϑον- μπᾶ Κοϊοσϑεγ-δγίοζε; Φ. Κόβε π᾿ 8 εν 1, εὐ γδερνὶβ 4:5 Ευαηπρ. 
μη εν υογισαπάίεη Ν. Τ. 1,εἠγδερνίθε; Α. Τιἀπειηδηπ᾿β ἢ ὲ Εῤιςίοία 
αὐ Ἐῤῥεδὶος Αμίμεπέα; ὁ. Ἐ, Βδοδίροτ'᾽β 1)ὴὲ ΟἸιγίὶξίοἰορία Ῥαμίέπα 
εοπίγα Βαμγίμηι Οοριγιεπίαϊο; Ο. νου ΝΝεἰζββοϊκεγ᾽ β. 4οϑΞέ. Ζειίαϊέον ; 

Ι,. υϑιεν᾽ 5 Εηεσίοκίμηρ ἀες Ῥαμὶ. 1,εἰιγδεργὶβης; Ο. Ῥβείάεγεγ᾽β 6 ̓ 

Ῥαμἰπίοριμς (Ραμ πέδη, τῦ. Ὁγ Ε. Ῥεῖεγβ) δῃά ἢἰβ ὕγολγιδίοπίμη; 
Α. ϑαβαζίογ᾽ 8} ̓ 4 ῤόδίγε Ῥαμὶ (Τῆε 4ῤοϑΞίϊε Ῥαμὶ, τ᾿. ὉΥ Α. Μ. ΗεΠογ) ; 
Ψ. Τ. Ννοοά᾽ 8 Μοάεγη ᾿ιβοουεγίες ομ ἐπε ϑἰίε οὗΓἩ Αποίεπέ Ἐῤῥεβθης,; 
Α. σ. Μ᾽ Οἰδεγι᾽β Ηἰςίουν οὗ Ολγιϑἐαπὶέν ἐπ ἐπε Αροσίοϊϊε Αρε; 
Ο. σ. Εἰπαϊαγ᾽ 5 Εῤῥεοίαης (ΤῊς Ἐχροςίίογ'ς Βὲδίε); Ἐν, 8. Οδπαά 88’ 8 
Ῥαμίῖ᾽ς Εῤίοιϊε ἰο ἐπε ἘῤΠεδίαπ5, ἐχῤῥομμάφά ἱπ α 5εγὶδς οὔ Πιδοομῦσες ; 

Φ. Ρυϊδβέογα᾽ 5 Ολγίεέ απὰ Η ἰς ϑεθά, σἐπέγαϊ ἰο αἰΐ ἐπῖπιρς, δεῖπρ α Ξεγὶδς 
οὗ ἘχῤοΞιίογν Τιδοομγδες οὐ Ἐῤῥεσίαπ5; Ἐ. ΔΝ. δῖε β Τλε Ερῤίϑβεϊε 
ἰο ἐδο ἘῤῥεΞίαης, ἐἐ5 οοίγίμε απὰ Εἰβῖος; Φ. Β. Πιἱϊσπιίοοι 5 Βέδίϊοαὶ 

Εϑϑαγςε; Ἑ. δ. Α. Ηογί᾿ β Ῥηγοίερογιενα ἰοὸ δέ. Ῥαμὶς Ερῤίξέϊος ἐο ἐπε 
Κονπαης αμὰ ἐπε Ἐῤῥεείαης; ΝΝ. Μ.. Βδγηβανβ Οὐέξίες απὰ ΒΞ μΟῤγίος 

οΠἹ Ῥηνγρία, Ηἰσίογίοαϊ Οεοργαῤὴν οὗἨὨ 454 Μίπον, Ομμγοῖ ἱπ ἐδε 
Κοπαη Ἐπιῤῖγε, δῃὰ δὲ. Ῥαμὶ ἐμ Τγαυείϊϊεγ. 

Απιοης σοπιπηεηΐαγίεβ ἐΠς ἴον πιὰν Ὀὰ ποιίςθά : ἔποβε ὈῪ 
ΟΠτγυβοβίοηι, Τμεοάογε οὗ Μορϑβυεδδβίία, Τπεοάογεῖϊ, Τπεορηγίδοϊξ, δεγ- 
οἵὴς δπὰ (ξουπιεηΐα8 ἰῃ ἀποίοηξ {ἰπ|68 ; [Π086 Ὀγ Γαἴπεγ, Βυρσεηπαρθη, 
Βαςεγ δηά Ὁ αϊνίη ἰη {με Νεξογπιδίίοη ρεγίοά---οὗ τυ ῃίοῃ Οαἰν π᾿ 15 ὈῪ 
ἔα {πὸ Ῥεβὲ; Ρ. Βαγπε᾽β Οογριριέμίαγυ οἡ ἐῆε Ἐῤιδέϊο ἰο ἐπε Ε ῤῥ᾿εδίαης 
(1648); 4. Εεγρυβοηβ 4 Βυὶοῦῇ Ἐχροϑιίοη οὗ ἐπε Ἐρῤίπσέϊες οὗ Ῥαμὶ ἰο 

{πε Οαϊαίίαης απὰ Ἐῤ]ιοδίαπς (1659) ; Τοπιαβ σοοσνίη᾽Β Ε χροϑίξϊοη 

(4681); 1.. Εἰά!εγ᾽ 5 Οο»ηριεπέαγγ (1546); ΚΕ. ἘοΙΠοο κ᾿ 8.1» Ἐῤ. Ῥαμὶῖ 

αὐ ΕῤΠεοῖος Οονημεπίαγίμς (1580) ; αἰδο Η. Ζαηομίυβ, Οογηρπεμέ. ἱπ 
Εῤ. αἀὦ ἘῤΠεξῖος (1594); ΚΕ. Βογά οἵ Ττοοσξεῖς, 1: Ἐρῤϊςίοίανι Ῥαμὶϊ 
4οεὶ. αἀὦ ἘΕῤῥεδῖος Ῥγαεϊεοέίομες (1652); Φοῆη Ιμοοκε, Ῥαγαῤῆγαϑδε 
αμά Νοίες οπ ἐδε Ἐρῤίξεϊες οΓ 8:. Ῥαμὶ ἰο ἐπε Οαἰαΐίαης, Οογιημεδίαη5, 

ΚΒογιαης, ἘῤΠεσίαης (1707); 4. Ὁ. Μισπδοῖβ, Ῥαγαῤίγαδο μ. Αηηιόγ- 

ἐμηρόη δεν ἀϊε Βγίεζε Ῥακμίὶ απ ἀϊε Οαίαΐί., Εῤλ., ῬΑ, Οοί. 

(1750, 1769) ; 5. Ε. Ν. Μοτιυβ, Αἐγοαξες ἐπ ΕΡῥ᾿ Ῥαμίίπας αἀ Οαἰαΐας 
εἰ Ερ]ιοεσῖος (1795); Ρ. Ψ. ϑρεηεγ, Ἐγκίαγμηρ ἀν Ἐρῤίιοίοίη απ αἷε 
Ἐρῆόσδον πὰ (οίοϑϑον (1706) ; Ο. Τ. Ζαοματγίο, Ραγαῤἧγακί πολι Εγἢ- 

ἰἄγμηρ ἀν Βνίοξε Ῥακῖὶ απ ἀϊε Οαἱ., Εῤῆ., ῬΙΗΙρ., κι. Τῆ665. (1771, 
1787). 

Οἱ νογῖβ οὗ πιογε γεσθηΐ ἀδΐε ἴῃοβα ὈΥ {πε ἴο!]οννησ πᾶν Ὅς πιοη- 
τίοηςά: Ὠν. ΑἸ ἔγεά Βαγγυ, ἰῃ ΕΠ σοῦ 8 Νειν Τεςέανιεηπέ (Οογηρνιεπέανγ Κον 
Εηρ δι Κεαάογς; 1. Ε΄ Ο. Βαυπηρφαγίεη Ογυβίαβ, Οορη»ι. δεν ἀϊο Βγίοζο 
Ῥαμὶὰδ απ ἀϊε ΕΡῤ]. κ. Κοὶ. (1847); . Α. Βεεξ, Οο᾽ηρηιομέανν οὐ ἐπε 

ἘΕρ δέϊος ἰο ἐπε ἘῤΠόοδίαης, ῬΗ ῤῥίαης, Οοἱοδδίαης απά Ῥλιϊϊεριον ; ὁ. 
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Τ. Βεςκ, Ἐγκιαγμηρ ἀἐς Βγίεζες Ῥαμίϊ απ ἀϊε Ἐῤῥέϑδεν; Ἐ, ΒΙεοκ, 
Ῥογίεφμρεη δεν ἀἰε Βγίεζε απ ἀΐς οὶ. ἀ. Ῥλίϊενιοη, με. ἀ. ΕῤΆέδον; 

Κ. Βεαυης, ἴῃ [μαηρεβ Βίδεϊισεγα ; ὁ. Ο. Οδηάϊβῃ, Τῆς Ερῤίκεϊδ 
ΟΥὗἁ Ῥαμὶ ἰο ἐπε ἘῤὙῥεδίαπδ; Φ. 1.. Ῥανίεβ, Τὰς Εῤίξέϊες ἐο ἐΐὲ 

Ἐρπεσίαης, Οοἱοεείαης απμάὰ Ῥλίϊενιοπ; Φοῆπα Εδάϊε, Οοηινιομέαγν οἡ 

ἐπε Ονγεεὰ Τεχὲ οὗ ἐπε Ερῤὶείϊε οὗ Ῥαμὶ ἰο ἐπε ἘῤὙεξίαμς͵; Ο. . ΕΠΙ:- 
ςοῖξ, Ογοαὶ απμά Ογαριπιαξίοαὶ Οογιριεμπέαγγ οὐ ἘῤΠεδίαης, σι ἃ 
Κευϊξεά Τγαποίαίίοπ; Ο. Η. Α. Ἐναϊά, δ ὲε ϑεμαάςολγείδεη ἀθς Αῤ. 
Ῥαμίμε ἰδεγ5. μ. ἐγἀϊᾶγί, αηὰ ϑίεδεη ϑεπάσομγείδεη ἀες Ν. Β.; Ὑ. 

Ε. Εἰδῖε, ψογίεσμηρεη δὲν αἷς Βγίεξε απ ἀΐε Οαϊ, μ. ἀΐε Εῤῥέξδον; 

Ο. Ο. Α. Ηκεγίεββ, Οορερη. δεν ἄδη Βγὶς Ῥαμὶὰξ απ ἀϊε ἘῤΠέξον; 
Γσ. Ηοάρε, Οοπιριδηιίαγν οπ Ἐῤίοεϊς ἐο ἐπε Ἐῤῥεδίαης; 4. Ο, Κι. νοη 
Ηοΐπιαπῃ, 2)εγ Βγὶεῦ Ῥαμῖξ απ ἀϊε Ἐῤδέξεγ; Ἐ. Α. Ηοϊτζῃααυβεη, 

εν Βνὶε απ ἀϊε Εῤμεϑδὸν ὥδεγβ. μ. ἐγκίᾶγε; Μι. ΚἈΉΪογ, [δ᾽ δορόη. 
ΕρΆ. ἀες Ῥ. ἱπ ρεμαμεῦ Ἡιεαεγραδε Ξεῖπες Οεάαπλεηραηρες; Α. 
ΚΙόρρεγ, δεν Βυίεῇ απ ἀϊε Ἐῤῥέϑεν; ὅ. Μίδαορμεγβοη, Οορηιριθηέανν ὁπ 
δὲ. Ραμῖ'ς Εῤῥδίϊε ἰο ἐπε ἘῤΠῥεδίαης; Β. Καὶ. Μδείεν, Οονιπιεπίαν ὥδεν ἀ. 

Βυῖεῇ Ῥαμίϊ απ ἀϊε Εῤῥέξδεν; Ἡ. Α. ΝΝ. εγετγ, ᾿Κγιἐδομ-εχερεί ποῖος 
Ἡαπάδιομ δεν ἄτη Βγίοῦῇ Ῥαμίλ απ ἀϊε Ἐῤῥέξεν ; τῃε βᾶπιε, εὐϊξεά ὉΚ 
Μνοϊάεπιαν ϑομηίάς (1878, 1886), ἀπά Ὀν Εγίοῃ Ηδυρε (1897); Η. Ο. 
Ο. Μουϊε, “Τἢε Ἐρίβεϊα το ἔπ Ἑρμεβίδηβ " (Οανπηδγίάρε Βίδ᾽ε ἔον 
ϑοποοῖς απά Οοἰϊερε5); Ἡ. ΟἸέγαπηαγα, Οονρῦη. 57 ἰ65ς Εῤῖέγες 46 5. 
Ῥαμὶ αμχ ΟοἴοΞδ5., αμχ ἘῤὙές. εἰ ἃ Ῥμιϊόροη; [.. 4. Βοκογι, δεν 

Βνὶς Ῥαμίξ απ ἀϊε Ἐῤῥέβεν ογίἅμίεγέ πα υογίπεϊάϊρε; Ο. ϑεμπεάεγ- 
τηβῆη, ἰῃ ϑίγαοις ἃ. Ζδοκίεγ᾽ 8 ηγερεί. Κονιριεμίαν (1885); Η. νοῇ 

Θοάεη, ἰπ Ηαηπάοσονυπεπέαν νι Ν. Τ. ; Β΄. Ε. ϑείογ, δὲς σεριεϊμᾶς ἐπ 

ΟἈγίϑίο ϑεδμ: Αμοίερμηρ ἀ(ἐς Βγίεξες απ ἀϊε ΕΡῤΠέεδεν; Β. ΜΝ εῖββ, 
Τὲς Ῥαμὶηιδοίοη Βγίοζε ἐπι δογιοἰἐρίεη Τεχί, νεῖ ἔμγσεν Εγὶἀμέογο 
πηρ; Ο. ΜΜοΒΙεηΡεγς, θέε Βυίεξε απ ἀϊο ἘΡδέξον, αρ' ἀΐε Οοίοϑϑον, απ 

Ρμίϊενιοη μ. απ ἀϊε Ῥπεῤῥεν ἀμδρεϊερέ (ϑίτγαςῖ ἃ. Ζδοκίεν᾿ Β Καγεροζ. 
Οοηινι.,͵ 1895). 

Αὐδνευϊαίϊο»5.---- [Ὡς Δ γενίδϊίοπβ δάορίεά ἰῃ τΠ8 Οὐοπηπιεπίδγυ 
γα εἰμεν ποβα αδυδὶν επηρίογεά ογ βυςῇ 45 Ἔχρίαίη ἐπεπηδβεῖναϑ. 



ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (οοοῖς 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

1. τ. ΠΑΥΛΟΣ "ἀπόστολος ᾿ἸΙησοῦ Χριστοῦ ' "διὰ θελήματος Θεοῦ, « ἀθαε τοι; 
ἂς ᾿ ἊΝ μέ αὐ 

τοῖς “ἁγίοις τοῖς 5 οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ “πιστοῖς ἐν Χριστῷ “ Τίαν. 
1:24 11π|. 

να; Ὑἱτὰδ 1. ας δἷβο Εοσζῃ. ἰ. σ; 6 δ]. ἱ. σ᾿; ΡΒ]. ἱ. ᾿. 1 Οος. '. σ; 2 Οος. ἱ. σ᾿; Οοἱ. ἱ σ; 4 Τία. 
ἀνα; δἷβο Κοζῃ. χν. 32; 2 (ος. νἱϊὶ. 5. ς (οἱ. ἱ. 2; ΡΒ]. ἱ. τ; αἴβο δῇ. υἱΐ. 18; Αςἰβ ἰχ. 13,32, 41; 
Βοα. ἱ. γ; Ηεῦ. 111. χ. ἁ Οοἱ. ἱ. σ; 4180 Νν δά. ἐϊ). ο; Αςἐβ χ. 45; τ Τίτ. ν. 16; Εεν. χνϊϊ. τ4. 

λ]ησον Χριστου, ΤΕ ἢ ΜΑΕΚΙ,, εἰς., να ]ᾳ., 5υτ.-Ρ, Αστα., εἴς., ατ. ἀπά [μϊ. 
Ἑδίμειβ, Χριστου ησον, ΒΌΡ 17, εἴς. ; Νυϊρ. ἀπ|., 5υ:.-Η, ΒοΒ., Οορι., αοιᾺ., εἴς. ; 
Οὔξεη, εἰς. ; ΤΤΙΝΗΚΝ. 

3 πασιν ἰ5 ἰπϑετιεὰ Ὀγ δ Α, Νυ]ρ., Οορι., Ογτὶ! ]ες., εἰς. Ὁ οπιῖτβ τοῖς θείοις ουσιν. 

ξεν Εφεσῳ οπικιττεὰ Ὀγ ΒᾺ) 6η2, Οτίρ., Ματγς., Βαβδί!. 
8. ᾿ταπϑέεγσεά ἴο πιαγρίη ὉῪ ΤΣ δπὰ ΕΝ. 

Τιτι Ε.---Ααποίεπι ἀοουπιεπίβ ρῖνε τὰς 
Ἐε οὗ τῃῖ5. Ἐρίβεϊε ἴπ ναγίουβ ἔοσπι8. [π 
ουῖ οἱ ἀεβὲ γηδπιβογίρίβ, ΒΑΚ, εἰς,, [Ε 18 
δα ρὶν προς Ε' ονᾳ, ἀπά τῃϊ5 ἰ5 10]- 
Ἰοννεὰ ὃν ΤΥΤΙΝΝῊ. 1[,δἴεσ, ἰξ Ῥεοοπιεβ 
προς Εφεσιους ἐπιστολή, 38 ἰη ὦ; επι- 
στολὴ προς ἔφεσιους, 48 ἰη ἰ; Παυλον 
επιστολη προς ἔφεσιους, 48 ἰῃ Ρ; τον 
ἀγιον αποστολον Παυλον επιστολη 
προς Ἐφεσιους, 148 ἴῃ 1,; προς Εφεσιους 
ἐπιστολη του αγιον αποστολου Παυλου, 
ἃ5 ἰῃ ἃ. Νὸοῦ δζεὲ ἴπεβε ἴῃ ΟἿΪΥ ἔογτηβ. 
ἴῃ ὈΕ νε βᾶνε ἀρχεται προς ἔφεσιους; 
Οοά. 4π|. ψῖνεβ ἐποῤίέ εῤῥδίμία αὐ ἘΕῤᾷε- 
505, ἀπὰ ,)͵ Βᾶβ τοις εἐφεσιοις μυσταις 
ταντα διδασκαλος εσθλοςς Τῆε ἴοι 
ἐο]ονεά ὉγῪ τῆς ΑΝ ἰβ τπᾶὶ οὗ τε 
ΕἸσενὶγ ἰεχὲ, Πανλον τον αποστολονυ ἡ 
προς ἐφεσιους ἐπιστολη.. 
ΟΗΆΡΤΕΝ 1.--νν. τ,2. Αἀὐάγεςς αμπά 

ϑαϊμέαίἰοπ.---Ἴ πὶ τἰῃς ἴογτι οὗ μἰβ Ἐρίβε!ςβ, 
Ἐβρεςίδιὶν ἴθ ἴδε ορεπίηρ δά άγεββ ἀπά ἱπ 
ἴδε ςοποϊυδίοη, Ῥδὰϊ 10]]1οννβ (ἢς πιεῖ ποάβ 
οἰ ειῖεν τί ἢρ νὨϊς ἢ ἡγεσε ουβιοπΊΆΓΥ ἴῃ 
ἴδε ἀποίεπε ννοτὶ ἃ, ἰπ ραγείςυϊασ ἰθ ατεεοα 
δηὰ Εοπις, ἰπ Πὶβ οὐνη {ἰπι|ὸθ. ὟνῈ πονν 
ῬΟββεδβ ἃ ζοηβί γα ]Ὲ Το] εοίοπ οὗ δη- 
οἴεπι ἰεϊῖεσβ, εβρεςίδ!!ν ςοπηπιυπίςδιοπβ 
οἵα δυβίπεββ Κίπὰ δηδ Ἰεϊϊεσβ οὗ ἔασα! ας 
τηΐετοουτβαε. Νοῖ ἃ ἔενν οὗ ἴπεβ6 δείοῃ 
ἴο ἴδε ρετίοαβ ἱτηγηεάϊαϊεϊ γ ργεοεάϊηρ ἀηῆ 
{ο]]ονντης τμς Ὀίγτἢ οἵἩ ΟἩσῖβε, ὙΒΕῪ περ 
Ὧ8 ἴο ἃ δεῖϊες υπάεγβίδπάϊηρ οὗὨ βοπια 
τοίηγα ἴθ Ῥδυ}}8 Ἐρίδβεϊςβ. ΕΥ̓ αἷβο 

ΥΟΙ,. ΠῚ. 

1 ἰ8 οπγτιεὰ ὃγ ΝΗ, ἀπά 

Ἰεῖ υδ 5εῈὲ ονν πε ἱπέυδεά τἢς πεν βρίγὶ 
οὗ ΟΠ βεϊδπίεν ἰπίο τῆς οἷά δοουβιοτηεά 
Βεδίμαη ἔογπηβ οὗ ερίβίοίδγυ οοτγεβροπά- 
επος. 

Τηῖβ Ἐρίβεις ορεπβ ἱπ Ῥδυ] 5 υϑιαὶ 
ΨΑΥ, ὙΠ ἃ στεεῖηρ ἱπ νυ πο ἢ ὈοΙδ ἴδ 6 
ντὶϊες ἀπά τἢὰ τεδάεγβ δὲ βρεοϊῆοδι!ν 
ἀεεδίρηδιεά. Αἱ τῆς βᾶπης τἰπις ἴῃς δἀάτεββ 
[848 Τογίδίη ἔεαΐυσεβ οὗ [8 οννῆ, ΨΒΙΟΒ 
δανε {πεῖς εχρίαπδιίίοα ἴῃ τῆς ςοἰγουπι- 
βίδῃςεβ.---Παῦλος. [πῆς ΕΡί511ε8  Ὠϊο ἢ 
ἢς αἀὐάγεββεβ ἴο Οδυσοῆςβ, Ρδὺ] υδβυδ!} 
Δββοοίδίεβ βοπὶα οπα εἶβθ, οἵ ποῖα ἴδῃ 
οπα, υνἱἢ ΠΙΠΊ56 17 ἴῃ (πε βυρετγβοσίρείοη--- 
ϑοβίμεῃεβ ἰῇ σ Οοσίπιῃίδπβ; Τιπιοῖῃν ἴῃ 
2 Οοείπιμίδπβ, ΡΒ ρρίαπθ δηὰ Οοΐοβ- 
ΒΑ π8; ϑιΙναπυβ δπὰ ΤίμηοιδΥ ἰπ τ δηὰ 
4 Ὑμεββαίοηΐδηβ; “411 ἰἢς Ὀτεΐδγεη ᾿᾿ ἰῃ 
(δἰδιίαπβ. ὙὉὙῇς Οὐἱν εχοεριίοη ἰβ ἴδς 
Ἐριίβεῖὶς ἰο δε Εοπιᾶπβ.0 [Ιἢ ἢ πίοι, 
ἴοο, ἃ ἰεἰῖεσ οἵ ἃ ρείβοῃδὶ δπά ργίναϊς 
οδασγδοίο, βουρῃ πιεᾶπὶ αἷἶβο ἴοσ ἴδῈ 
ΟΠυσοῦ ἰπ τῆς πουδε οὗ (ὃς τεςίρίεπὶ 
νεσ. 2), ἢς ῃᾶπιεδ ΤιπιοῖπΥ ὑνἢ Πἰ πιεῖ, 
αὐ ἴῃ τὰ ργεβεπὶ Ερίβι ες πὸ οἷς ἰ8 

ςοη͵οϊπεά νἱἢ Ηἰπὶ ἴῃ τῆς ρτεεῖπρ. [᾿ 
ἰδ ἀϊθῆςυϊε τὸ βυρροβε ἴδδὶ 6 ννὰβ δὸ- 
ΒΟ υἱεῖγ δἴοπε δὲ πε εἰπὲ επ με Ψτοῖς 
1Π|8 Ἰεῖῖεσ. Τῆς ἐχρί δπδιίοη ᾿ἰεβ ρεοαΌΥ 
ἴῃ τς ἕλοι παι ἴπε ΕΡρίβ:16 ννᾶβ ψυϊ τε 48. 
ἃ Ἄοοπηπιυπίοακίοη οὗ ἃ βΈπεΊαδὶ ομαγδοῖεσ, 
ἱπιοπάεά το ροὸ τουηά ἃ οοηδβίἀετγαδῖε οἴγοῖα 
οὗ Οδυτοβεβ.--- ἀπόστολος. ἴὐ5υλ!ν 1818 
ἴογτι δδ48 ἴῃς ἀαβηΐϊίε, οἴ οἶδ! βεηϑε οἵ ἃ 
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ἀεϊεραΐε, ἃ ταεββεηρος ἢ ἃ Οοπιπιἰ βίου. 
Οςοδβίομδιν ἰὰ μδᾶ8 ἃ νίάδ δπὰ 1688 
βρεοίῆς πηεδπίηρ, 88 ἴῃ Αςίβ χίν. 4, 14, 
1 Οος. ἰχ. 5, 6; 6]. ἰΐ. 9, πᾶ ργοῦδοὶν 
Εοτη. χνὶ. 7:1 Ὅοσ. χν. 5, 7; 2 Οοσ. 
νἱ. 23; 1 ΤΒεββ. ἰϊ. 6. [π ἴῃς (οβρεῖβ, 
ψνὮ]ε ἰτ Τοουῖβ οὔἴσπεσ ἰὰ Τὰὺκε, [τ 15 
ἴουπὰ ΟὨΪΥ οπος ἱπ εδοῇ οὗ ἴπε οἵδμεσ 
ἴῆγθθ. [πὲ ΠΧΧ ἰτ ὀσουτβ οπος, 848 

ἴπε τεργεβοπίβδεϊννε οὗ πρὸ (. Κίπρβ 
χῖν. 6). [π ἰδῖεσ [υἀδίδπι ἰὶ ἀεποῖεβ ομα 
ἢ 18 βεηΐ ουϊ οη Τογείρῃ βεγνῖίςς, Ζ.6΄.. ἴο 
οοἴϊεςι πε Τεπιρίε-τῖρυῖε. ὅ8ὲ:ςε {ὶρδῖ., 
Οαϊαέταπς, ῬΡ. 92-ιοΙ. Χριστοῦ Ἰησοῦ. 
ΤΠ ογάεσ 18 ἰο δε ρῥγεξετσεᾶ, ἢ τῃς 
ΕΝ πὰ ΤΤΕΝΗ, ἴο ἴδε Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οὔτδε ΤΕ ἀπά τῃε ΑΝ. Τῆε ρεπίτῖνε πᾶν 
Ῥε ἴδε ογάϊπαγυν ροββεββῖνε ρϑηϊίνε, “"δῃ 
δροβίῖε θεϊοηρίπρ ἴο ΟἸγίβε [6808 ; οἵ ἰΐ 
ΤΑΔΥ ὃε ἴῃς γεηίτίνε οὗ ἀεοτίναιϊοη Οἵ 
ΒΟουΓΟα, “ Δη ἀΡΟΒί! 8 βεπὶ ὃγ ΟἸγίβε [650}5,᾿" 
δε τεστὴ ἀπόστολος τειϊαἰπίηρ βοτπει πίη 
οὗ [18 οτίρί πὶ βεπβε οὗ οπὲ σεπέ ὉΥ 
δποίῃεσ. Τῆς ἔογπιασ [8 ἴῃς πιοσε ργοῦδοϊς 
νίενν, ἰοοκίπρ ἴο ἴπε δηδίορυ οἵ 5υςῇ 
ῬὮΓΑΒΕΒ 848 οὗ εἶμι (ἀςῖβ χχνίϊ. 23). Τῆς 
πᾶπὶῈ Χριστός, ΜὮὨΙΟΝ ἴῃ ἴδε Οοβρεῖβ 
Ῥίδβεγνεβ [18 τεοπηΐοαὶ βεῆβε οὗ “ἴδε 
ΟἸγῖδε" ἴῃ 411 δὰϊ ἃ ἔενν ἰπϑίδῃςεβ (έ..» 
Μαζί. '. σ᾿, 8; ΜΚ. ἱ. α; ]᾿οδη χνὶϊ. 3), 
[88 Ῥεσοζηξ ἃ ρεγβοηδὶ παπλὲ ἰῃ {πε Ραδυϊ- 
ἴῃς Ερίβειεβ. Τῆς ςοπιδίπδιίοη “ [εβ5 
ΟἸσῖβε," οὐ “ΟἘγίβϑε [εβ0}5,᾽" νυ! ἢ 18 τὰτα 
ἴῃ τῇς Οοβρεῖβ, οοσυγβ ἡτεαυθητῖν ἰπ (ἢ ς 
Βοοκ οὗ Αςῖβ δπᾶὰ πιοβδὲ ἐγεαυθηιν ἱπ 
ἀπε Ερίβε!εβ. 

ΎΠΕτε ἰ8 ἃ νᾶτίειν πὶ τπῸὸ γᾶν ἴῃ ὨΙοἢ 
Ῥδϊ ἀεβίρπδίεβ Πιγηβ6} ἴπ ΠὶΒ ἘΡ 8168 
παῖ ἰβ οὗ ἱπίεσεβὲ ἀπά Π485 118 πηεδηίηρ. 
1η βοπὶῈ πε ρῖνεβ οὔΪἱν ἢΠὶβ πᾶπιε, ἀπά 
ΤΊΔΚΕΒ ΠΟ ταΐεγεποε ἴο ἢἰβ8 θεὶπρ εἰς ποῦ 
ΔΠ ἀῤοΞίϊς οἵ ἃ βξεγυαπέ οἵ [6808 ΟἸγίβί. 
50 ἰπ 1 δηὰ 2 τῇμεββαϊοηΐϊδπβ. [πὸ οπε 
(ΡΒΙεποηα) πε ἀδβογίρεβ Ἠἰπιβε 45 ἃ 
“ἐρτίϑομπεσ οὐ [|εβϑὺ5 ΟἾγίβε ". [Ι͂π οπα 
(ΡΒΠΙρρίαπ5) πε ἴ8 “""βεγναπὶ" οἠἱν ; ἰῃ 
ὕνο (οπιδηβ δπά Τί 8) με 18 θο(ἢ “ 861- 
νηὶ δπὰ ““δροβί]ε ". [τ βεένδβὴ (1: δῃά 
2 Οοτἰπιπίδηβ, αδ᾽διίδηβ, Οοϊοββίδπβ, 1ἱ 
πᾷ 2 Τἰπιοίῃυ, δπὰ πεγε 'ἰπ ΕΡρἢεβίδΠ8) ἱξ 
8 ΟὨΪΥ τπε Δροβεεβῃιρ ὑπαὶ 18 ἰπβίδποθά, 
δυϊ ἴῃ ἐδοῦ σᾶ56 νυ ἃ ἔυγίμεσ βἰδϊοπιθηὶ 
οὗ δον ἴδ σασιε ἴο Πἰπι.---διὰ θελήματος 
Θεοῦ. 80 «Ϊἴ80 'ἰπ ἵ:ὶ δῃηά 2 Οοεἑπιμίαπο, 
ΟοἹοββίαπβ δηὰ 2 Τἰπιοῖῃν. [1π δ διίαπβ 
ΜῈ πᾶνε οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι᾽ ἀν- 
θρώπον, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
Θεοῦ πατρός, κιτιλ.; ἀπά ἰπ τ Τἰπιοίῃυ : 
κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ 
Χριστοῦ Ἰησοῦ (ΕΝ); ς΄ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, »ἱτ} τεΐεγεποα 
το (ῃς οοπηπιίδβιοη ἴοὸ ργεδοῦ (Τίτιβ ἱ. 3). 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 1. 

Τδε ρῆγαβε υδεὰ ποτε ἰῃ ΕΡἢεϑβϑίδπβ ἀεῆπεβ 
τῆς ΔΡΟΒΕ ΙΒ! Ρ 85 Δη οῇῖος νυν οἢ οᾶπις ἴο 
Ῥαὺϊ παοίῖμοσ ὉΥ δίδ οὐνὴ Ὑ111 πος δῪ ἰδς 
ἃςῖ οὗ Δηγ τπηᾶη, δαὶ Ὁν ἀϊτεοι Ὀϊνίηε οΔ1] 
δηὰ δρροϊπιγηεηῖ. Ηἰβ Ερίβεῖεβ οεσγίδι ΠΙν 
τεβεοῖ Πί5 ςοπβοίουβη 88 οἵ 1{Π|8 ίδλοι. Ηἰ5 
ψΌτκ, Π18 ἀϊβοουτβεβ, ἢπἰ5 ᾿εϊζασβ 411 411 
τενεδὶ ἴῃς οοηνϊςτίοη {πὶ ΠΕ νν85 ἴῃ δοίυ- 
Δἰν παῖ πε πᾶ ὕεεη ἀεοϊαγεὰ τὸ ὃἊε 
ἰπ ἴῃς πηεββᾶρα ἴο Απδηΐδϑ--“ ἃ νβϑβϑβεΐ οὗ 
εἰεοστίοη ᾿" (Αςιβ 'χ. 15). ὙΠΐβ ἰ8 τῆς πιδίπ 
ἰάεα ἴῃ ἴδε ἀεβηπίπρ δεπΐεηςε ἀπά [18 ἐαυΐν- 
δἰεηῖβ. ὙΠ νὶπάϊςαϊε ῬΑυ]5 δυΐδοσ- 
ἵν, ἰπάδεά, νμεπ τπαὶ ἰ5 σμα!]επρεὰ, Ῥὰς 
πεν ἜΧργε 85 Ὀσίγηδγ Υ τῆς ἕδος {Ππδι ἰτ νὰ 5 
ὉΥ ρύᾶσεὲ ἢεὲ 8 ναι ἢ νδ8 (1 Οος. 
χν. 1το).--τοῖς ἁγίοις. ΤΠοβε δἀάτεββεά 
ᾶτα ἀεβίρπαῖθὰ ἢἤτγβι ΌῪ ἃ ἴεσπι ψῃϊςἢ ἐχ- 
Ῥσϑββεβ ἴῃε ρτεαὶ Οἱὰ Τεϑβϑίδιηθπηι ἰἄθα οὗ 
πεῖς σεῤαγαίίοη. Ιτ ἄοεβ ποῖ ἱπιπιεάϊ- 
δεῖν οἵ ἀϊδβεϊηοι νεῖν ἄεποῖς τπεὶγ ρεῖ- 
80Π8] ρίεῖν οἵ βαποῖΥ ἴῃ οὖγ 5εη8ε οὗ ἴδε 
Μοτᾶ, Ἰπουρῇ τπδὲ ἰβ ἀδαὶὲ ϑἱ ἢ 48 σοίπρ 
ΜΠ τῃ6 οἴμοι. [τ Ἔχργεββαβ ἴπε ἰαγρεῖ 
ἕἴαςι τπᾶὶ {ΠαῪ ἅγε βεῖ ἀρατί ἰο αοὰ δπὰ 
1ΆΚεη ἰπίο ἃ βρεοίδὶ τεϊδίίοη ἴο Ηἰπι. [πῃ 
ἴῆτεε οἵ πε Ερίβι]6β οὗ τπε Οδριϊνιν 
(Ερμεβίδπβ, ΡΗΠρρίαπβ, Οοϊοβϑίαπβϑ) ἴἴ 
ἴακεβ τε ρίδοε ποῦ τῃε ΟΠυτοῦ μᾶ5 
'ἴπ τῆ6 Ββιυρετγβοσίριίοπβ οὐ τῇς δαγίϊεσ 
Ερίβεῖεβ (Ὑπεββαϊοπίαπβ, Οοσί τ ῃίδηβ, 
Οδιδιίδπβ). ὙΠδ ταᾶβοη ἔογ {πε νατγίδᾶ- 
τίοπ 18 ποῖ δαδὺ ἴο 886. [τ 88 δεεη 
βυρροδεὰ ἴο δὲ ἄυε ἴο {πε ἀεβίτε ἴὸ 
Εἶνε “ἃ ποτα ρεβοπδὶ οοϊουτίηρ ἴο ἴδε 
Ἐρίβῖ]6 45 1ξ δἀάγεββεά ἴὸ πε πιοτηθεῖβ 
οὗ ἴπε ΟΠυσοῦ 85 ἱπάϊνιἀυα1]5 γαῖμες ἐδη 
8ἃ5 ἃ δον" (Αὐδοῖ). Τῇε ἀϊδβιϊηςιτίοπ, 
ἰηάδεςά, ἰΒ ποῖ οαιτίεὰ τπτουρ ἴδε ὑνὸ 
δτοὺυρβ οὗ Ερίβεῖ6εβ ; ἴογ ἱπ ΡΒ πίοι ἰξ ἰ8 
Δραὶπ “ες ΟΠυτοῆ," ποῖ “τἢς βαϊπῖβ". 
--τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ.: Τῇε ἰοςδὶ 
ἀεβηϊίίου ἐν Ἐφέσῳ (οπ ννὨϊοἢ 5εὲ τότε 
ἐπ πε Ἱπισοάυςτοη) ἰ5 ἰπβεσίεά ὃν ἴδε 
ναᾶϑῖ τηδ)]ογίυ οὗ τηδηυβογρίβ, Ῥοῖἢ ὑπςοίαὶ 
δηὰ οὐυγϑῖνε, ἀπὰ Ἐδίμεγβ, δηὰ, 88 ἕδσ 85 
νε Κπονν, Ὁ. 411] (πε Μειβίοπβ. [τ 15 
βυρροτίεά 4130 ἴο 8οπιε Ἔχίθπὶ Ὀγ {Π6 ἕδοι 
τῆδι ἴη {πε οἰἀεβὲ τηδηυβοσὶριβ ἴῃς {{|6 οἵ 
πε Ἐρίβεϊε ἰ8 πρὸς ἔφεσιους; ὃν ἴδε 
ΔΡΡαγεπεῖν ὑπδηϊιτιουβ γα! το οὗ τὰς 
ἘΔ Οπυτοῦ πὶ {πὶ Ερίβι]ς ννδβ 
δἀάτεββεδ το ἐς Ἑρπεβίδηβ ; ὃν ἴδε 
αὔβεποε οἵ 81] ενίδεπος ἱπάϊοδιίηρ τπδὶ 
ἴδε Ἐρίβεῖε ννᾶβ οἰαἰπιδά ἰπ ἀποίεηϊ {{π|ὲ5 
ἴον Δ} οἵμε Ομυγοῦ ἀεῆβπηίςεἶγ παπιεὰ ; 
δηὰ ὈῪ ςετῖαίπ ρδγα] !εἶβ ἰπ Ἱρπδίυ8. Οἡ 
τῆς οἴδες Παπά, ἰξ ἰ8. οπιττεὰ Ὀγ τῃ6 ἔνο 
οἰάεβὲ δπὰ στιοβὶ ἱπηροσίδηϊ υποῖα]8, Β πὰ 
δ ((π νΒίοἢ ἰε Βα8 θεεη ἱπβαογίεά ΌῪ ἰδίεσ 
4η 45); ἰξ 18 ἐχρυγρεὰ ἔγοπι ἐπε ουγεῖνε 

67 ὈΥ ἃ οοτγεοῖοσ Ῥῆ0 866 πὶ8 ἴο πᾶνε 8δά 
8η οἷάες ἀοουπιεηι Ὀεΐογα δῖπὶ; ἰξ ἀϊὰ ποῖ 
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Ἰησοῦ. 2. "χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 

κυρίου 1 ̓Ιησοῦ χριστοῦ. 
ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ς Ομἱ.ἱ. 34]. 

1 Χρ. Ὀείοτε Ιησ. Β. 

δεΐοπρ ἴο τῇς ἴεχὶ οὔ (ἢς πιαπυδβοτγίρίβ 
[ο!]οννεὰ ὃν Οτίρεη εαεὶν ἰπ πε τῆιγά 
Παπίυγυ, Ποῖ ἴὸ ἴπαι οὗἩ τῃοβε τηεπιϊοπεὰ 
ὃν Βαϑιὶϊ αδουῖ ἃ ςεπίυγυ ἀπά ἃ Πδ]ῇ ἰδίεσ. 
ΤΠε οτηϊββίοπ 8 βυρρογιεὰ δ[᾽50 ἴὸ βοπηξ 
εχίεπε ὃν ἃ βίαϊεππεηῖ πιδάςε Ὁν Τεγιυ δ η 
τεραγάϊηρ Μαζοίοη ; ἂπὰ τῆογε ἀεςίἀβάϊγ 
ὃν {πὸ σερηεγαὶ σπδγαςοῖεσ οἵ ἴπε ΕΡρίβι]ε 
(118 Ἰδοκ οὔ βεζβοῃδὶ γεΐεγεηςεβ, 58] υϊατίοπ8 
το ἱπάϊν! ι1418, εἰς.), 48. ννε]] ἂἃ8 ὉγῪ {πε 
ἀππῆουϊν οὐ υπἀετγβιδηάίηρ ἢν ἴδε ρῆγαβε 
Βῃουϊὰ ἢανε θεεπ ἀτορρεὰ [{ τ ἀϊὰ ὃὲε- 
Ἰοῆξ ἴο τε οτίρίπαὶ ταχὲ. Τἰβοπεηάοτσί, 
Νννεβίοοιε δαπὰ ΗἩοτὶ δηά οἰμοῖβ, ἴδοσα- 
ίοσε, ὕγδοκεῖ τς ἴῃ τῃεὶγ τεχῖβ ; Τύορε ε8 
Ὀσδοκαῖβ ἰὲ ἴπ Πἰ5 πιαγρὶπη ἀπὰ τῆς Κενίβογβ 
δῖνε ἰξ ἃ5. δῃ αδἰϊεγηδῖννε γεδάϊηρ ἴῃ {πεὶγ 
πιᾶτρίη. 
Π ἐν ᾿Εφέσῳ ἰ5 τεϊαἰπεά, 41] ἰβ ραίη. 1 

τῆς Πυροιεβὶβ ἰ8 δοσεριεᾶ (ου ννῃϊοἢ 8566 
Ἱπιτοάυοστίοπ) τπᾶὶ ἃ ὈΪΔηκ βρᾶοα νν88 ἰεῖς 
δἴϊεγ ἴῃς τοῖς οὖσιν ἴο Ρὲ Π]]εὰ ἴῃ νν ἢ τῃ 6 
ΠΑΠΊΕΒ, εδςοἢ ἴῃ ἰ18 τὐγη, οἵ ἴῃς ῥαγιο αγ 
ΟΒυτοἤ 68 ἴῃ {πε Ῥτγονίηςε οἵ Αϑβἰ8 ἴο νῃϊοἢ 
{πε Ἰεϊῖεσ σάπια 'ἴπ ἰἴϊ8 του πάβ διηοηρ {Πα 
ςοηρτεραίίοηβ, 411 51}}} τεπγαῖπβ ρ]δίη. 
Βυιῖ [ἢ τῆς οἴδιδε ἰ8. οπιτεὰ ἀπά 11 τῆς 
ἈΥΡοΙΠεβὶβ τπεπιϊοπεᾶ [8 ποῖ δοοεριεά, 
ἃ ἀιθῆουϊον αγίβεβ ἴῃ ἀεα!ηρ ἢ τὰ 
οοπιδίηδίίοη τοῖς οὖσιν καὶ πιστοῖς. 
ὙΠεῖε γε ἔδγ- εις πεὰ εἐχρεάϊεηιβ ἢ ἢ 
πεεὰ οηἱν ἴο δε παπιεὰ ἴῃ ογάεσγ ἴο ὃς 
ἀϊϑπλ ββε-- δυο 45 Οτίρεπ᾽ 5 ποϊίοῃ δαὶ 
1Π6 τοῖς οὖσιν Π85 ἃ ἰΓαπβοδη δηλ] βθηβς, 
τηεδηΐηρ ἴπαὶ {πε βαἰπὶβ ΑΕΕ, 45 αοὰ ἰ5 
ΟΑΠεὰ 1 ΑΜ, δηὰ ἐχργεββδίηρ ἴῃς ἰάθα, 45 
τ τᾶν δε, ἴπδὶ πεν γε ἴποβε νῆο ἤδνε 
Ῥεδη ςαἱϊεὰ οὐ οὗ ποη-εχίβίεπος ἱπίο τε] 
εχίβίεηςς οὔ δῇ εχίβίεηςς ᾿νοσίῃν οὗ {πὲ 
πάπα; ἂπά τῆς βοπιεννῆδι βἰγηΐαγ ἰάεα 
ταὶ {πε τοῖς οὖσιν ἀεποῖεβ ἴῃς ταδὶ 
οἵ τπεὶτ βαϊπιποοά: “τῆ6 5ῖπι8 ΨῆΟ 8ΔΓα 
τε Δ ΙΪν βυς ἢ ̓̓; οἵ ἴῃς γεδ!ν οὗ {πεῖς βαίηι- 
ποοά δπὰ (ἢ : “πε βαϊπίβ ἀπά θεϊϊενεγβ 
Μ{Ὸ ἅτε ττυϊνγ βυςἢ "᾿. Ὑῆε οἽμοῖοα 1168 
δεϊννεεη ἴννο εχρ᾽δηδιίοηβ, υὲς., (1) “ἴο 
πε βαϊπίβ ῆΟ γε αἷβο δε! ανεῖβ ἱπ ΟΠ σίβι 
7εβ8," δηὰ (2) “"ἴο ἴπ6 βαϊπῖβ Ψνῆο γε 
Αἰἶβο (4 πῖ] ἴῃ ΟἸγίβε ]εβὺ8. Τῆς ἴοτ- 
ΤΊΣΙ μῖνεβ ἴο πιστοῖς ἴδε 8ρεοία! Νενν 
Τεβίδπιεηὶ βεηβε ψνὨϊοἢ ἰτ μᾶ5 ἰπ βυςἢ 
Ῥαυΐπε ραββαρεβ 48 2 Οος. νὶ. 15; (δ]. 
1.9; 2 Τίπι. ἵν. 3; Τίτυδβ 1. 6. [τ τᾶκε8 
τε τετπὶ ἴο θὲ δά ἀδεὰ ἴῃ ογάεγ ἴο Ἴοπὶ- 
Ρἰεῖς τπε ἀεβογίριίοη οὐ ἴῃς τεδάειβ 45 
ΟἈνϊφαπ5---ποῖ τηεγεὶνγ σεέ αἀῤαγί, 88 
ταῖρι θὲ τς οᾶβε νυ [εν ΤΣ τοῖς 

ἁγίοις ὃν ἰἴϑε]. ποῖ σοίπρ πεοεββδγι 
θεγοπά τῆς ΟΥ ἰάεα δηὰ τῇς [βγϑϑὶ τε 
τεϊδιῖοπ), θὰϊ Βρεοϊἤςδιὶν δείδευεγς ἐπ 
ΟἈνὶσί. ὙὍπε Ἰδίῖεσγ ρῖνεβ ἴπε δά)εο- 
ἴϊνε ἴπ6 βεῆβε οἵ ἐγμϑείσογίλγ, ςἐξαά- 
)αξί, ννϑϊο ἢ 15. 118. οἰαββίςδὶ βεπβε, δυΐ 
ΜΏΙΟΝ 1 αἶδὸ Ὧδ5 ἴῃ ἃ ᾿ἰδίεσ ράββᾶρε οἵ 
118 Ερίβεϊε (νὶ. 21), ἰῇ οἵπεῦ Ρδυϊπα 
Ερίβειιεβ ((ο]. ἱν. 9; 1: Τίηι. ἱ. 12; 
2 Τίπι. 1ἷ.. 2), ἀπιὰ οσοδβίοπδιν εἰβεννῆεγε 
ἰπ τὴὲῈ ΝΊ (“.,., τ Ῥεῖ. ν. 12; Ηερ. 
11. 17). Τῆε ἴεγπι ἴππ5 ἀεῆπεβ ἴΠε γεδάεσε, 
ΨΠ)Ὸ ὅστε υπάετβίοοά τὸ Ὀὲ ΟἸ γι βιίΔΠ8Β, 45 
,")}αϊλζεϊ, εονςίαπε ἴῃ τπεῖὶγ ΟἩγιβιίδη ργο- 
[εββίοη. ὙΠ18 ἰβ ἑανουγεὰ ὃν τῃε ἀεδβὶρ- 
παῖίοη οὗ πε δσγείῆγεη ἰπ Οοἱϊ. 1. 2, νι ἢ 
ἰβ πε οἴοβεδβὲ ρᾶγδί!εἰ δπὰ ἴθ ψνῃίοἢ {πα 
πιστοῖς 5εεπ15 ἴο πᾶνε ἴῃς 5εη8ε οἵ ζαϊἐλ- 
μι. πὰ 15 οδ]εςιεά τῆδι, 16 τηϊ5 νγεγε {με 
τηεδηΐηρ, ἴπε πιστοῖς 5ῃου!ᾶ πᾶνε ὕδεη 
(οἹοννεὰ ὃγ πε 5βἰπιρίς ἀδῖϊνε Χριστῷ 
ἸΙησοῦ, 45 ἰη Ηεῦ. ἰἰϊ.. 2. [πΊ1Κα πιδηπαῖ 
ἴς ἰβ οδ]εςιεὰ το {δε ἔογπιεσ ὌἼχρ᾽δηδιίοη 
ται ἴῃ ςοππεοιίπρ ἴῃς πιστοῖς ἱπγπιεά!- 
αἰεῖν νυ τπε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, “Ῥὲε- 
Πενίηρ ἵπ ΟἸγίβε 16885,᾿" ἴὲ Πᾶ8 ὑβαρσε 
δραϊπδι ἰϊ, πιστὸς ἐν ποῖ Ὀεϊπρ Ἰουπά τῇ 
τῆι βεῆβε ἴῃ τπεὲ ΝΤ αἰτπουρῇ ννεὲ ὅπὰ 
πίστις ἐν οσολβίοπαι Υ ἰπ Ῥαυϊπε Ρ88- 
8ᾶδεβ (ΕΡΉ. ἰ. 15; δ]. {{|. 26) δπὰ πισ- 
τεύειν ἐν αἱ ἰεᾶϑὶ οπος εἰβενῆετε (ΜΚ. 
'. 15). Βαυῖη ροίπε οἵ ἔδςι ἴπε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ 18 Ὀεδὲ τᾶ κεη Βετε ἴῃ τῆς ἀεῆπίϊε 
ῬΑυΐϊπε βεπβε νῃῖοἢ ᾿ς Πᾶ5 85 8η ἱπάδθ- 
Ῥεπάεπι ρῆταϑε Ἵχργεβϑίηρ ἃ ἀϊβιίηςι δὰ 
Ῥεοίουπά ἰάεα---ἢδι οὔ {ΕἸ οννβῃ!ρ οσ υπίοῃ 
ψ ἢ ΟὨἸτίβε, οὐ βίαπάϊπρ ἰπ Ηϊπι. [εἐ ἰ8 
ἀουδιίυ! ψΒεῖπ γ [τ ἰβ τπεαπὶ ἴο αυδ] 
Ῥοῖῃ τῇς ἁγίοις ἀπά {πε πιστοῖς (580 
ΑΡροῖῖ, εἰς"). Μογε ργοδδϑὶγυ ἴὲ φυ 118 68 
πε πρᾶγεσ δάϊεςϊινε, δηὰ ὄἼχργεββεβ ἴῃς 
ἴδοι τπᾶῖ τ 15 ἴῃ νίτεας οὗ τ1πεὶγ υπίοη νυ ἢ 
ΟΠ γῖβε ἐμαῖ ἴῆε γεδάδβ ᾶἅσε πιστοί. Τβεῖγ 
οοπδβίδηου [Π85 ἰἴ8 πηεδπὶηρ ἀπά [5 "πε πὶ 
τῃοῖτ ἔεΠοννβῃΐρ νι Ηἰπι. ΟΥὨ της ἵννο 
ἐχρίδπδιίοηβ ἴῃς βεςοπά ἰβ ἴο θὲ ργεξειτεὰ 
οπυ ἴδε ψνῃοῖς (ἢ 1ἰρμείοοι, εἰς.), ἃ]- 
του ΡῈ τῆς ἤγβι μ48 ἴῃς βυρροσὶ οὗ Μεγεσ, 
ΕἸΙΠςοῖς, εἴς. 

γετγ. 2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη : Ογαεε 
ίο γομ απὰ ῥέαρξ. ϑυρρὶν εἴη, οπ τῃ6 
δηδίορυ οὗ οἴπεσ ορίδιϊνεβ, ἐς... ἰπ τ᾿ Ῥεῖ. 
ἱ. 2; 2 Ρεῖ. ᾿. 2; ]υὰεὲ 2. ΤἼΙΒ ἰ8 ἴδε 
ΟΠ βείδη τεηδετίηρ οὗ {πε στεειης ννἱἢ 
ΨὨΙΟὮ ἰεϊίεῖβ θέρη. [Ιζἐ σοπιδὶπεβ {πε 
τρεῖς ἔοττῃ νι τῆς Ηεῦτενν, Ὀυϊ ἰγλῃδ- 
1αῖεβ8 τῆς χαίρειν οἵ {δε ἔοτπιεσ ἱπῖο ἴῃς 

πο, 
«ἂ 



244 
ΓΙμακε ἱ. 68 

Αἱ.; ας;. 

Ἐοπ-. ἱχ. 
5 το. Ἢ 

ἐξ: Εσπι. συ. 29; Ηεῦ. νἱ. γ1; Οεῃ. χχχίϊι τι. 

4. ᾿Εὐλογητὴς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ; τοῦ κυρίου ἡμῶν 2 ̓Ιησοῦ 
ἘΠ χριστοῦ, ὁ " εὐλογήσας ἡμᾶς ὃ " ἐν πάσῃ 'Ψ εὐλογίᾳ " πνευματικῇ ἐν 

Ἐ-- Αεἰδ δἰ. 46; ΟἹ. [1]. ο; Ηδδ. νἱ, τ4 Αἱ. 
Ἰεξξ Εοχῃ. ἱ.τ; 1: Οοσ. ἐχ. τα; 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

«-- 

ἢ οοπβίζσ,, δεσγε οοἶγ. ϑ8ες [δζαεϑ Σὲ. 9. 
“ἕο; 1 Ῥεῖ ἱἰ. α (. 

1 και πατὴρ οπιῖς Β, ΗΙ1.185; ο θεος και οπιίς ΝΊοἰοτίη., ΗΠ].239, ἐστὶ 

3 τὶ κυρ. και σωτηρος ἡμῶν ἐδ". 

ἐνδηρε!ῖςαὶ χάρις. μαι Ῥᾶὰ] ἀεβίγεβ 
ἴοτ Ὧ18 ταδάειβ ἰ8 ἴῃς δπη]ογτπεπὶ οὗ {πα 
δεε, ἰονίπρ ἔδλνους οἵ αοἄ δπὰ {πε ρεᾶοε 
ψνΠςἢ ταβ]5 ἔτγοτι ἰς. ΤῊΙΒ 18 ἴῃ6 υδ08] 
(οττα ννῃ οι τῃς ορεηίπρ βαϊυϊδιοπ [ΆΚα8 
ἴῃ ἴδε ἘΕρίϑεῖεβ οἵ τὲ ΝΤ. 80 [ἴ ἰ5 ἱπ 
Ἐοπιδηβ, : πὰ 2 Οογιπιπίδηβ, αδἰδιίδπβ, 
ΡΒ ρρίδηβ, Οοἱοββίαπβ, : ἀπὰ 2 Τ᾽ εββᾶ- 
Ἰοπίαπϑβ, ΡῃΠ] πιο, τ ἀπὰ 2 Ρείΐεσ ; 88 αἷἶβο 
ἰῃ Εενεϊδιίοη ἱ. 4. [ἴ ἰδ ποῖ, βοψδνεζ, 
τῆς ΟΠ ἔοτπι. [π [84π|65, Ῥαΐ οηἱν ἴῃ 
Ηἰπι, ΜῈ πᾶνε ἴῃς οἷά ζοτπιΐα χαίρειν 
(ἰ. 1). [π᾿ τ δπᾶ 2 Τιπιοῖδυ ἀπά 2 [οβῃ 
(δυὰς ποῖ ἰπ Τίτυβ δοοογάϊπρ το τλε δεβὶ 
τεδάϊηρ) ἰτ ἰβ χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ; δηὰ 
ἴθ ]υΔε Ψε πὰ ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.-- ἀπὸ Θεοῦ πα- 
τρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: 
ἴονι αοά οἷν Ἑαίΐμεν απὰ ἐλε 1,ογὰ Ἅεϑμς 
Ολγὶςί. ὙὯα ργαοε δὰ ῥέαρο ἀεπιτεὰ ἴοσ 
1μ6 τεδάθγβ ὉῪ ἴπε γε γε Ὁ] εββίῃ ρ8 
ννὨο ἢ οοπλε Οηἷγ ἔτοπη αοά {πὲ δῖε 
ηὰ ἴοῖ ΟΠτβι. Ὑῆὲ “Τωογά [εβὺ8 
ΟΒτῖβι "᾿ 18 παπιεᾶ αἱοπρ τ “ αοά ουὖς 
Ἑδιποῦ" 28 ἴ86 ρίνεγ οὗ τπε στᾶσα δηὰᾶ 
Ῥεδος---α οοἰϊοσατίομ ἱπιροββίθ]ε εχοερὶ 
ου ἴδε βυρροβίκίοη τπᾶὶ ἴῃς νντίτετ Πεϊὰ 
ΟἈΠσίβε ἴο βε οὗ ἴδε βαπης γτάπκ ἢ αοά 
οἵ 'π ἃ υπίᾳις τεϊδιίοη το Ηἴπι. ὙΒετα ἰ8 
ἃ ἀϊβεϊποιίοη ἱπάϊςαιεά πετὲ δεῖννεεη αοά 
δηὰ 1688 ΟΠ γῖϑι. Βαΐῖ ἴξ 15 ποῖ ἰη ννμδὲ 
{πεν τὲ δθϊ]ε ἴο ρίνε; ἴος ἴῃς μι β οὗ 
δτᾶςε δηὰ ρεᾶςε οογῆς ἔτοπὶ ὑῬοῖῃ. Νὸος 
8 ΔΠΥ ἀϊδιιποϊίοη βυρρεβίεά Πεγε ἴῃ τα- 
βρεςι οὕ παένγε. Βυτίδετε ἰβ ἃ ἀϊβεϊποιίοη 
ἴῃ τεβρεςῖ οἵ γεϊαἑίομ το Ὀεϊΐενεγβ. Τὸ ἴῃς 
τεςςείνετβ οὗ ρτᾶςε δπὰ ρεᾶςε αοά ἰ8 ἰη τῆς 
τεϊδιίοπ οὗ αίμεν; το πε βάτης βυδ᾽εςϊβ 
ΑἸ γίβε 18 'π τῆς τεϊδιίοη οὗ "ογά. ἀοά ἰβ 
αίδλεν, Ὠανὶπρ τηδὰθ ἴπμεπὶ Ηἰ5 μι] σε 
Ὀγ δἀοριίοη. ΟΠγίϑβὲ 18 "ογά, δείπρ οοη- 
βιτυϊεὰ Ηεδά οὗ τπε Ομυτγοῦ ἀπά μανίηρ 
Μοῦ ἴδε σἰσῃὶ τὸ {πεὶτ Ἰονίηρ οδεάϊεποε 
δηὰ ποπουγ; οὔ. Μδ0Ρ., ἐπ ἰοζο. 

γν. 3.8. ὨΟΧΟΙΟΟΥ, ΟΚ ΑΒΟΕΙΡΤΙΟΝ 
ΟΡ ῬΒΑΙΒΕῈ ΤῸ ΟΡ ΒΟΚ ΤῊΗΞ ΒΙΕΒΒΙΝΟΒ 
ΟΡ ΗΙΒ όνῈ ἀνῇ ὅκάςε. Τῆϊβ Ἴχίεπάβ 
ονεῖ βἰχ νεῦβεβ, ἰῆ οὴε τηδρηῆἔςεπι βεη- 
ἴεπος ἱπιγίοδίεϊν γεῖ ΒΚ ΠΥ σοπδίγυςιεά, 
τὨτοδδίπρ πὶ ἐδοῇ οἴδυδε νυ {πε δάογίι πο 
βεηβε οἵ [πε πηδ)εβίν οἵ τῃδι Ὀϊνίης σουη- 
86] δπὰ {πε τίοπεβ οἵ ἴπαὶ Ὀινίπε ἅταςε 
ΜΈΪΟΒ Πδά πιδᾶςδ ἴξ ροβϑι 8 ἴο ψνγα ἴῃ 

5 Οηε ἡμᾶς δ᾿". 

ΒΌΟΘΝ ἰεγπιβ ἴο Θςη.}1ε8 πὶ ἃ ἀϊβῖδπι ργο- 
νίηςε οὗ ἰῃς Πεαῖμεπ Εοσιδη Ετηρίῖσα. ἷἰ 
18 ῬΑυ] 8 ννᾶυν ἴο Ὀερὶπ ἢ ἃ ἀοχοϊορυ 
οἵ ἃ Ὀυτβὶ οὗ ἐπδηκβρίνίπρ. ΤΏς ἰδίϊζεσ, 
εχργεββοὰ Ὀγ εὐχαριστῶ, ἀχώρωτοῦ ᾿ 
εἰς., 15 ἴῆς πιοῖς υδυδὶ, πὰ ἰβ ἔουπαᾶ ἱπ 
πα ἴογῃ οἵ ἀποίβοσγ ἰῃ Εοπιδηβ, τ (οσίη- 
τηΐδπ5, ΡὨΠ  ρρίδπβ, ΡΗΪ]επιοπ, Οοἱ οββίδηβ, 
1 δηὰ 2 Τβεββδίοπίδηβ, : Τί πιοῖῃν (ἰ. 12}, 
2 Τιπιοῖῆγ. ΤὉῆε ἔογπιεγ ἰ8 βεεῃ ἰπ 2 
Οοτὶπιδίδηβ ἀπά (1 4 ἀϊβεσγεπὶ ἰοσπὶ) ἱπ 
(αἰδιίδπβ ἃ85 ΨῈῚ}] δ8 βεῖε. Ὅτε οηἱΐν 
Ἐρίβιϊε ἐμαὶ ἴδοκβ ὈῬοῖι ἰ5 ἴπαι ἰὸ Τίτυ5. 
ες. 3. εὐλογητός: Βἰε::εά. ΤΒς 

ΠΧΧ εαυϊναίεπε ἔος πε Ηεῦτγενν 7, 

Νυϊρ. Βερμεάϊείμς. πὶ τπε ΝΤ᾽ τῆς ἰάεα 
οἵ Ὀεΐηρ δισεσοάὰ ἷἰ8Β εχργεββεά οι ὃν 
εὐλογητός (1(κε ἰ. 68; Εοπι. ἱ. 25, ἰχ. 
5; 2 Οος. ἱ. 3, χὶ. 31; 1 Ρεῖ. ἱ. 3), δὰ 
ΌΥ εὐλογημένος (Μδῖί. χχί. ο, χχί!. 30; 
Ματῖ χί. 9; υὺΚε χίϊὶ. 35, χίχ. 38; [οδπ 
χὶϊ, 13, εἴς.). Οπ ἴδε δπδίορυ οἵ δβίτλῖϊασ 
νετδβ εὐλογητός πιεᾶη8 “ἴο ὃς ρῥγαϊβεά,᾿ 
“ΝΟ Ι᾽ν οὗ ρῥταίβα,᾿ δηὰ ἰξ ἰδ βοπιεῖίπηεβ 
βαὰ το ἀϊθῖες ἴτοπὶ εὐλογημένος ἱπ τπᾶι 
{πε Ἰἰαίῖτεσ ἀεποῖεβ οπε οπ ψνβοπι δ᾽ εϑβὶπρ 
ἐς ριοπουποεά. Βυΐ παὶ ἀϊδβεϊποιίίοπ ἰ8 
ἃ πε οπε ἀπά υποοτῖδῖὶη. ῬΠΠο ρυῖ5 ἴδς 
ἀϊδεγεπος ἐπυ8: εὐλογητός, οὐ μόνον 
εὐλογημένος . . . τὸ μὲν γὰρ τῷ πεφυ- 
κέναι, τὸ δὲ τῷ νομίζεσθαι λέγεται μόνον 
..... τῷ πεφυκέναι εὐλογίας ἄξιον. .. 
ὅπερ εὐλογητὸν ἐν τοῖς χρησμοῖς ᾷδεται 
(0ε Μίρν. Αὃν., ὶ το, ἱ.) 453, Μδπρ.; οἷ. 
Ὑδπδγεῖ- τ πιπὶ, σε υοο.). Τῆς ἀϊδεϊποεξίοη 
18 ϑῃοσίν Ἔχργεββϑά ἴπ5 ὃγ 1υἱρῆς., “ν Β1ςῈ 
εὐλογημένος ροϊπῖβ ἴο 4η ἰδοΐαϊεὰ δοῖ οἵ 
δοῖβ, εὐλογητός ἀεβοτίθεβ ἴῃς ἰπισιπδὶς 
Τδαγαοίεσ᾽᾿" (Νοέες οπ ἐπε Ἐῤὶϑέϊες οἕ δι. 
Ῥαμὶ, Ῥ. 310). [π ἴδε ΝΤ εὐλογητός ἰΞ5 
υδεὰ οὨἷγν οὗ αοἄ; ἰη οης ςδ86, ἱπάεεά, 
ΔΌΞοΟΪ εν, “ὙΠΕ ΒΙεββεᾶ ᾿" (Μαζκ χὶν. 
61). [πίιῃε ΓΧΧ τὲ [8 υϑεὰ Ῥοτῃ οὗ αοά 
(6 εη. ἰχ. 26, χῖὶν. 20 ; 1 84π|ι. χχν. 32: 
Ῥβ. ᾿Ιχχὶ!. 17, 18, το, εἰς), δπὰ ([ε88 
ἐγεφυςηι]γ) οὗ »ιαη ((6π. χὶϊ, 2, χχὶν. 31, 
χχνὶ. 29; Ὀεαυϊ. νἱΐ, 14; [υἀ. χνὶϊ. 2; 
Ι ϑᾶπι. χν. 13, χχν. 33; Ευτῃ 1ἰ. 30): 
[π τῆς ΓΧΧ εὐλογημένος [5 οσςαβίοπα! ν 
υδεὰ οὗ αοὗ. [Ιπ ἴδε ΝΤ ἰϊ ἰ8 υβεὰ ΟΠΪΥ 
οὗ πιδη (Μδῖι. χχν. 34; [κε ἱ. 28, 42), 
οὔ τῆε Μεββίδῃ (Μαῖϊ. χχὶ, ο, χχίἰὶ. 309: 
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Μαῖκ χί. ο; 1υπὲ χίδ, 3-ς, χίχ, 38; [οῇη 
χὶϊ, 13), ΟΓΥ οὗ ἴπε Μεβείδπῖς Κίπράοπι 
{Μδχκ χί. το. [1π ἀοχοϊορίεβ ψε ἃταῈ 
ὉΒ0 4} εἴς τὸ ΒΌΡΡΙΥ πε νετῦ, ΜΠ Οἢ τιν 
Ῥε ἔστιν (ΑΡὈοι) ; ἔστω οπ ἴπε ΔπδΙ ΟΡ 
οὗ ἔστω... ηὐλογημένος ἱπ 2 Οἤτοη. 
ἰχ. 8; οζ εἴη οη ἴπε δπδίορυ οἵ ]οὉ ἱ. 21, 
Ῥβδῖὶτῃ οχὶϊὶ. 2, ἰπ νυ Πίσῃ Ραββαρεβ, πον- 
ἐνεσ, ἴπε ἔοτπι 18 εὐλογημένος. Ηετα, 85 
Βεπεγδν νἤετα εὐλογητός [5 ἴπε ννογά 
υϑεᾶ ἀπά ποῖ εὐλογημένος, πε 5επίεπος 
ἰ8 δεβὲ ἴδκεὴ 88 δη δηγπιδιίίοπ, ἐστίν 
δεὶπρ βυρριίεὰ ; οἷ Ῥϑβαὶπὶ οχίχ. 12 ἰπ 
ςοηίγαβὲ Ὁ Ῥβαὶπὶ οχὶ!. 2; [00 ἱ. 21; 
2 Οἤτοη. ἰχ. 8. [πῃ πιοβὲ σαβ8ε8 με εὐλο- 
γητός 5ιἀπάϑ ἤτϑβι ἰῃ [15 Ξεπίεηςε. Τεσε 
ἅ16 ἐχοερτίοπβ, ῆεγε ἴπε νεσὺ οἵ ραγιὶ- 
εἰρὶε μ88 ἃ ροβιτίοη ννπὶπ [Πς βεπίεποα 
οἵ δὲ [15 οἶοβε. Ὑῆδβε ᾶτε ἐχρ᾽ αἰπεᾶ ὉῪ 
βογης (ΥΝ. ϑομπηιάς, εἰς.) δ5 ἄυε το ἔπε 
ἕλοι τπᾶὶ τπῸ ἐπιρῃδβὶβ 18 τηεᾶηὶ ἴὸ 6 
ου ἴδε διδηεεέ οἵ τπε ἀοχοίορυ, ποὶ οὐ 
{δε ἰάδα οὗ ἴῃς ῥσγαῖβε ἰἴβεϊῖ; Ὀγ οἴμεῖβ 
(Ηδυρι, εἰς.) ποτε βἰπιρῖὶν 48 στεραγάβ 
τηοβὶ ὁσουγζεηςςβ, ἱξ ποῖ 41}, 45 ἀνε ἴο ἰδ 
ἕαςι {παῖ ἴῃ σορυΐα (εἶναι, γιγνέσθαι) 5 
ἐχρσεββεά. ὍὙπΠὲ 4865 πιοϑβὲ ἴῃ ροϊπὶ ἅγε 
1 Κιίπρβ χ. 9; 2 Οἤτσοῃ. ἰχ. 8; [90 ἷἱ. 21; 
Ῥβδὶπὶ ᾿ἰχν!. 109, ΟΧίϊ. 2. [π 4}1} τῃεβς 
Ἰροίκηςες ἐχεερε τπε " τῆε τόπη ἰδ 

ογημένος ἀπά {πε γένοιτο οἵ εἴη 15 
ἐχργεββεῦ. [1π Ῥβαΐπηὶ ἰχνἱϊ. 1 αἷοπε 
ΜῈ δᾶνς Κύριος ὁ θεὸς εὐλογητός, ἀπά 
τῃαῖ [ο]οννεὰ ἱπιπιεάϊαιεῖν ὈῪ εὐλογητὸς 
Κύριος ἡμέραν καθ᾽ ἡμέραν.---ὁ Θεὸς καὶ 
πατὴρ τοῦ Κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 
ἐπε Οοά απὰ Βαΐδεγ οΥΓ ομν 1ογὰ Ἅεσης 
ΟἈγίσί. ὝὙὍΠε βᾶπις ἀδειβπαιίοη οἱ αοά 
ὉςουΓβ αἷβο ἴῃ Εοπι. χν. 6; 2 Οοσ. ἱ. 3, 
ἰϊ, 31; χα Ῥεῖ, ἱ. 3. [ἢ Οοϊ. ἱ. 3, τὰ καὶ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗ ιπὲ ΤῈ ἰδ 
ἴοο 5]επάεσΥ βυρρογιεὰ ἴο ὃε τεϊαἰπεὰ, 
Μδην ροοὰ οςοπιῃπεηίδίοτβ (Μεν., ΕἸ]., 
Ηδυρίὶ, ϑομπιίεά., εἰς.) ἰακε τῆς Θεός δαπὰ 
ἴδε πατήρ ἀρατὶ Πετε, ρίαςίπρ ἴπε βεπιτῖνα 
ἴῃ τεϊδιίοπ οΠΪῪ ἴο τῃς ἰδῖῖεσ δπὰ τηδκίπρ 
ἴδε βθῆβε “" ΒΙεδβεὰ δε αοὰ δπὰ δε Εδιῆεσ 
οὗ ουγ Τοτὰ [εβὺ8 ΟἾγίβι," οἵ “"" ΒΙεββεά 
Ὀε αοάἂ νῇο [8 αἷδο ἴπε Ἐδίπεσ οὗ οὖσ 
Τιοτὰ 1εϑ8 ΟἸγῖϑε ", Οἰδεῖβ (Ἰποϊυδϊης 
ὙΤΒδεοά., ]εσ., ὙΠεορῆυ!., δ1εσ, ΒΙΚ., 
Νν. Ηοΐπ., Ν. ϑοάςη, ΟΙττ., ΚΙόρ., Βεςκ., 
ΑΙ, Πῖρδε., Νν. Βομπιάς, ΑΡΡοῖ) ἀπάετ- 
βιδπὰ αοὰ ἴο Ῥε ργδίβεὰ ἤεζε 48 ἴδε αοὰ 
οἴου Τοτὰ [ε808 ΟἾσίδὲ 85. ννεὶ] δδ Ηἰβ8 
Ἑδῖπεσ. Οτασγηπηασ ἰεᾶνεβ ἴπε αυεξβιίοη 
Ορδη; ἴοσ ἴπε ἱποϊυβίοη οὗ Θεός δηά 
πατήρ υηάδτ οπα ἰπίτα] γιῖςε ἀοεβ ποῖ 
Ἔϑ.Δ Ὁ ]Π15} τῆς βεσοηά νίανν, ποῦ ἄοθβ τῇς 
υ8ςὲ οὗἩ καί ἰπβιεδά οὗ τε καί ἀΐξρτγονε ἰΐ 
(σ΄. ἵν. 6; τ Ρεῖ. ἰϊ. 25). Ὑῆε ἢἤτϑι τεη- 
ἀετίηρ ἰ8 δἀνοςαιεά οὐ δοοουπὶ οὗ πὸ 
εχίσεπ)ς γαχὶὙ οὗ ἴῃς ἀεβιρηδίίοη “ τῃε 

24ς 
Οοάὰ οὗ οὖς Ιμοτὰ [εβι8 ΟἸτίβε"" (Ε11.; 
οη ἴῃς στουπά ἐπὶ Θεὸς καὶ πατήρ Ὀεΐηρ 
ἃ " βιδιεὰ ΟΠτγίβιίδη ἀδδβίρηδιίοι οὗ αοά,᾽" 
οπἷγ τπῸ πατήρ τεαυΐγεβ δὴν ἕυσῖπεν ἀεῆ- 
πἰτίοα ὉΥ ἃ ρεηϊίνε (Μεγ); οζ ἴογ {δε 
τεάϑοη (δὶ τῇς ραββᾶρεβ 'ἰπ ψηΐϊοἢ τῇς 
Ρῆγδβε θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν οςουγβ 5ῃον 
τ ἴο πᾶνε ὈῬδεεπ Ρδυ]β παὺϊξ ἴο υβ6 θεός 
Δὐβοϊυϊεῖν, πε ἀρροβίτοπδὶ πατὴρ κιτιλ. 
δεγνίπσ ἴο ἀεῆπε τῆοσγε ραγίϊου δεῖν τπα 
ΟἈγίξέίαη ἰᾶεα οἵ αοὐ (Ηδιυρι). Ὑῆε 
βεοοπὰ ταηάεείηρ ἰ8 ἴο δὲ ρταοξειγσεὰ, 
Βοννενεσ, ἃ8 ἴπε πιοσα παῖίυγαὶ, δηὰ [8 
Βυρροτίιεὰ ὉΥ ἴδε δπαϊορουβ Ρδυϊπα 
οοηπβισυςτίοη ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν 
((4!. 1. 4; 1: Ὑπεββ. ἱ. 3, {Π, σὰ, 13). 
Νοτ ἰ8 ἴδεγα δηγιῃίπρ βίγαπρε οὐ υη- 
Ῥαυϊπα ἰπ αοἁ Ὀείπρ «οδἰϊεά “τῆς αοὰ 
οὗ οὖ Ιογὰ [}εβὺ8 ΟἾτίβ".. ΛΒ ττὰρ 
Μδη Οπγίϑε μαὰ ἀοὰ ἴοσ Η:8 ἀοὰ 85 νγε 
πᾶνε Ηἱἰπὶ ἴοσ οὖἦγ ασοά. Ης Ηἰπιβεῖζ 
Βροκε οὗ αοὰ 48 “μΜυ Οοά" 'π ἴδε οὔ 
οἵ ἀεβοϊδιίίοη ἔτοπι ἴῆε Οτοββ ἀπὰ δραΐῃ 
ἴῃ Ηἰδ ννογά το Μδῖγ δϊεγ Ηἰβ βεδβυγγεο- 
τίου (1 ὁ μη χχ. 17). [π τι ϊ8 βᾶπις Ἐρίϑβιϊε, 
ἴοο, Ψ πᾶνε ἴπε ὄδχρζεββ ἀεβίρηδίίοῃ 
ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
(ἰ. 17). 

ὙΤΠ15 ἔοτπὶ οὗ ἀοχοίορυ (45 ννεῖ] δβ8 τμε 
ΡΙΆγει ἴῃ {πε ρτεοιίηρ ἴογ σγαζε απὰ 
εαςε) οσου8 ἀρϑΐπ ἰπ 2 Οος. ἱ. 3 (48 4180 

ἴΏ τ Ρεῖ. ἴ. 3), δυϊ νὴ ἃ ἀϊβετγεηι 
τείεεπος--ΠεῖῈ ἢ τεραγὰ τὸ Ῥδυ] 8 
ονῃ εχρασίδποαβ, ποσς ἢ ταραζά ἴο τῆς 
ΟὨΒγβείδη Ἵπὶαγρεπηεπῖ οἵ οἴπετβ.---ὖ εὐλο- 
γήσας ἡμᾶς: τοῖο δἰεςςεά μ5. ΤΟ 50} 
τπδῖ τπε ἡμᾶς τεΐετβ ἴο Ῥδι] Πίτηβεὶῦ ἰ5 
ἱποοπβίβίεηϊ ὑὴ τῆς πος ἴεποσ οἵ ἴδε 

τΑΘΤΆΡΗ δπὰ ἢ ἰῃς κἀγώ ἰπ νεῖ. 15. 
ΓΡΡΑΣ ἐρέλνα οἵ αοά 458 εὐλογητός ἴἰ 18 
θεοδιυδε οὗ {πε ρτεᾶὶ δπὰ σεπογουβ τΠΐπρ8 
Ης διδά δοῖυδιν ἄοπε ἴοσ Ἀἰπιβεῖ ἀπά 
ἴοσ ἴμε886 Ἑρδεβίδῃβ, Ὑῇεβε τἰπίηρβ ἣς 
Ῥτοςοςάβ ἴο βεὶῖ ἔογί ἢ ἱπ τεβϑρεοὶ Ὀοιῇ οὗ 
τπεῖς παΐέμγε απιὰ τμεῖσ ρισαφσμγε. Ἠδς 8ᾶγ8 
βτϑι ἴηι “" αοἁ Ὀ᾽εββεὰ 8" (ποῖ “δίῃ 
δ]εββεὰ υ8᾽}). Τῇε ᾳυδβίίοη ἰ8β δον ἴδε 
ἢς 18 Ἰοοκίηρ Ῥδοῖκ πεῖε. [8 ἰξ ἴο τῆς 
τίπιε πε αοἀ ἢἤτγβι πιδάς Πὶπὶ ἀπά ἔῆοβε 
ἀάτεβεεά Ηἰβ οὐ ὉγΥ στᾶςε ἢ Οἵ. ἰβ ἰϊ 
ἴο ἴπΠ6 εἴεγῃδὶ σοιπβεὶ οὐ {παῖ γγαςε} 
ΎΠεῖς ἰ8 τῆς τὸ ες βαίὰ ἴῃ ἕδνουσ οὗ 
τῆς βεσοηὰ οὗ ἴπεβ6 ἴννο σεΐεγσεποαβ. [ἰ 
ἌΡΡΘΔΙβ ἴο δε τῆοσε παῖυγα! ἢν βυρρεβίεά 
ὈΥ ἴπε ἴεχὲ ἐπδη τῆς οἴπεσ. Κε τηᾶυ, 
Ῥεσῆδρβ, ρίεδά οὐ ἰϊ8 θε ἢ] τπε δηδορῪ 
οὗ {πε δοσίβιβ ἴπ οπι. νἱϊ!. 29, 3ο. [ΐ 
δῖνεβ ὑπ το ἴῃς ᾿νΠοῖς ϑβιαϊοπηεηὶ, ἀπά 
τᾶ Καϑ5 ἴῃς ἱπιεγργείϊδιίοη οὗ ἴπε ἐο] νη ρ 
οἴδυβεβ, εαςἢ ἱπιγοάυσεά ὃγ ἐν, εδϑβίεσ. 
Υεῖοη ἴπθ Ψ ῃοὶε (ες ἢτϑι 18 ἴο δε ὑγε- 
1εττεὰ, εβϑρεοίδ!ν ἱπ νῖενν οὗἩ τῃε ἔυγίποτ 
ἀεβηϊτίοη ἱπιγοδυσεά ὃν ἴΠ6 καθώς οὗ 



246 

νεῖ. 4. Ὑῆε ἴάεδ, τπεγείοσε, ἰβ ἴῃ δῖ ἴῃ 
ΟΠ Πρ ὰ8 το ΟΠ τ βείαη ἔδ ἢ Οοὰ δ᾽εββεὰ 
8, Δηά ἰδὲ {πὸ ρστεδὶ ἀεεά οὗ δ]εββὶπρ 
Μ Ὡς ἢ τῆυ8 ἴοοκ εῆξοϊ πὶ εἶπα δὰ 15 
Τουπάδιϊοη ἰη 8Δη εἴθγπαὶ εἰεοϊίοη. ΑἹ] πδῖ 
ΟΠ γιβυίδηβ ᾶτα ἰ8 ἴπ5 ταζεσσεά Ῥδοκ ἴὸ 
(οὐβ ἔγεε, ἀδοϊβίνε δοὶῖ οἵ εὐλογεῖν; 
“ δ] εββδίπρ " ἷπ Ηἰβ ςαβ6 πιεδπίηρ ποῖ 
ννογάβ οἵ ροοά δυῖ ἀεεὰβ οἵ γστᾶςε. 80, 
ἴοο, ἴπ6 εὐλογητός ν᾿» ϊοἢ σοπλεβ ἔγοπη οὐ 
11Ρ5 δῆβυεῖβ ἴο, δπὰ ἰ5 ἴῃς γείυση ἴοσ, ἴῃ 8 
εὐλογήσας οἵ αοά. [πη Μοτὰ ἀπὰ ᾿[πουρδὶ 
ΜῈ δῖεβ5 αοἄ Βεοσδυδε ἰῃ ἀδεὰ δηὰ ροβίτινε 
εἴεοι Ηε Ὀἰεββεὰ υ8; οὐ 15. ἰχν. 16.---ν 
πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ : τοὐἐλ εὐενν 
οῤῥίγίίια! διίεδσίηρ. ΤὮΐΒ ἀεῆπεβ τῆς 
παῖυγε οὗ πε “ δἰεββίη σ᾿ ὙΠ ΠΙΘἢ 
αοά 80 5ίἰβηδιγ δ᾽εβθεά υ5. Τῇῆε ἐν 
τηῖρδι δε υπάετγβίοοάα ἰπ τπ6 ἰοεαί βεῆϑβε, 
848 ἀεποιίπρ ἴπῈὸὶ βϑρῆεγε υντππ ΝΠ ϊοἢ 
τῆε εὐλογεῖν ρτοςεεάεά. Βυϊῖ ἴῃ νῖενν οὗ 
τῇς ζο]]οννίπρ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ἰΐ ἰδ 
βίτηρίεβι ἴὸ ἴᾶκε 1[ἴ 25 (ῃς ἐπείγηρισηέαὶ 
ἐν, ““ὉΥ τιεδηβ οἵ; οὐ. τ Τῆδβ8. ἱν. 18; 
]Άπιεβ εἰ. 9; ἀπά τῆς δπδίοροιβ ἐν μέτρῳ 
μετρεῖν, ἐν ἄλατι ἁλίζειν (Μαῖϊς. νἱΐ. 2, 
ν. 13; ΜΚ. ἴν. 24, ἰχ. 40), εἴσ. 8ε6 
Μνίπετ- Μουϊε., σγαριαν, Ὁ. 485; Βυῖϊ- 
πιδηη-Ὑπαγοῖ, Ογαμιριαῦ, Ρ. 32ῶὃ. ΤΠε 
πνευματικῇ ἰ5 ἴΔΚεπ ὉΥ 80πΊς ἴο πηδᾶπῃ 
ἱπιυαγά ἃ5 ορροβεά ἴο ομέισαγα ὈΪεδδίπρ, 
οὐ δεββίηρ τεϊδτίπρ ἴοὸ {πε βρίγίε οὗ 
τηδῃ, ποῖ ἴο τῆς Ὀοάν (Εταβῆλιβ, εἴς.) 
-τ ϑεῆϑβε ἴοο γαϑίσιοτεά το ἤἥξ {πε υβᾶρὲ 
οὗ τῃε τεσὴ ἰπ τῆς ΝΤ. Οἰπεῖβ ὑπάετ- 
βίδπα ἴἰτ το πιθᾶπ “ οἵ {πε Ηοὶν ϑριτι," 
1.6.. Ὀ]εδϑίηρ ργοσεεάϊηρ ἔσγοπὶ τῃ6 Ηοἱγν 
ϑριεῖῖ. 80. Μεγ., ΑἸξ. (πο τπακαβ τ 
“ Ὀ]αββίπρ οὗ τπεὲ ϑρίγιε᾽}), εἴς. ; 50, ἴοο, 
ΕἸ]., ννῆο 'νουἹὰ τείδεγ τῆς τεγπὶ {έγεοίγν 
ἴο ἴῃε Ηοὶν ϑριγίι, ου τε θαβὶβ οὗ 7οεὶ 
1 ὦ Ηδ.; Αςἴβ 1. 16. Βυῖ τΠ1|5 ννουἹὰ θὲ 
ΤοΟΓΕ πδίυγα! ν ἐχργεββεὰ ὃν ἀπὸ οἵ ἐκ 
τοῦ Πνεύματος, ἀπά ἰτ ἰ5 τῃε ἀὐπά οὗ 
δΙεββίηρ ταῖμεγ τΠδη 115 βονγοὶ ἴῃ δῖ [5 'π 
νίενν ἤθγα. [1 ἰ8. θεβῖ, [πεγείογα, ἴο ἴδκα 
πνευματικῇ ἴο ἀεῆπε {πε Ὀ]εβδὶπρθ ἰπ 
πἰδβίίοη 85 δῥίγέϊμαὶ ἴθ της βεπεὲ τπδῖ 

1Πεν γε πε δ᾽ εβϑὶπρβ οὗ ρστᾶςβ, Ὁ] 6ββδίπρ8 
οὗ ἃ Ὀϊνίπε ογάεγ, δεϊοπρίπρ ἴο ἴῃς βρῇεσε 
οὗ ἱπιπχιεάίϊαιε τεϊδείοης Ῥεῦνεεη σοα δπὰ 
τηδῃ ((΄. οτη. ἱ. αὶ χῖν. ᾿ς χν. 27; 1 (οσ. 
ἰχ. χα]. [τ ἰβ για τῃδὶ ἴπεξε σοῖηα ἔγοση 
αοά τπτουρῇ τῆς ϑρίτιι. Βυῖ {πε ροΐπε 
ἴῃ νίενν ἰδ νῃδῖ {ΠῸῪ ἅτε, ποῖ ον {ΠῸῪ 
τεᾶο ἢ υ5. ὙΠεΙΕ 5. {{π||6 τὸ βυρρεβί 
εἰπε τἰπδὶ ἃ οοηίγαβδε ἰδ ἄγαννῃ δὲε- 
ννεεη ἴδε δ]εββίηρβ οἵ ἴηε ἀοβρεὶ δηὰ 
{πε ποτε ἰεπηροζγαΐ δ᾽ εβδίπρβ οὔ ἴῃ ΟΤ 
ἘσοποτηΥυ, 485 Οἤσγγβ., Οτγοίβ, εἴς., 5Βὰρ- 
Ροβθ. ΤΠαγα ἰ8 51}}} 1685 ἴο βυρρεβι τῃδῖ 
τε 5ἰδϊειηεηὶ 18 ἴο θὲ [ἰπλιιεὰ τὸ (ἢε 
ΕΧιγδοσάϊπαευ οὶ 5 οὗ {πὸ ϑρίτις, πεα!πρ, 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ϊ. 

ἰοηρυεβ, εἴς., ἀεαῖς ἢ πα Οος. χίϊ., 
εἴς. Τηΐβ ἰδίζεσ βυρροδβίτίοη ἰ5 τεξυϊεά 
ὃΥ τῆς ἱποϊυβῖνε πάσῃ. Τῆε εχργεβϑίοη 
15 ἃ ἴατρε οπε, οονεσίηρ δ᾽] τπε ροοὰ ἴπᾶὶ 
ΠΟΠΊ68 ἴο υ8 ὉΥ ρτδρε---ν Πεῖῃοτ ἴῃς ἀ55υτγ- 
δηςε οὗ ἱπιγηογιδι ἐν, τ(ῃς ρτοπιίβε οὗ τδὲ 
τεβυγγεςτίοη, {πε ἱπμεγίϊαπος οἵ ἴῃς Κὶπρ- 
ἄοπι οὗ πεᾶνεη, {πε ργίνι!ερε οὗ ἀδδοριίοη, 
εἴς., 45 Τπεοάοτεϊ ρυΐϊβ ἰἢ; οζ δἱἱ δῖ 
Βεϊοπρβθ ἴο ἴπεῸὶ ἔγαϊξ οὐ τπε ϑρίτγις, με 
δτᾶςαβ οὗ ἰονε, Ἰογ, εἴς. (6 4]. ν. 22, 23), 
ἃ5 Αδροῖξ ἐχρ]αίπϑ ἴἴ ; οὐ ἴῃ6 ρεουϊίαν 
δἰεεδίηρε οἵ ρεβᾶςε οἵ ςοπβοίεηςε, ἀδϑυτγ- 
8πςε οὗ αοά᾿ ἰονε, ον ἰη Οοά, τε πόρε 
οἵ ρΊογυ, εἴο., 85 ἰϊ ἰβ απ ἀεγβιοοά ὃγ οἵἰμεσϑ. 
Τῆς ὈΙεββίπρ' νι νος ἢ αοὰ Ὀἰεββεά 5 
18. ἴπη6 Πίρῃαβδὶ ογάεγ οὗ Ὀ]εββίπρ, ποὶ οὗ 
τηλίεγίδὶ Κίηὰ οὐ σμδηρεῦ πδίυγε, Ὀυϊ οὗἉ 
Βαδανεηΐν αυδ] ν δηὰ επάυτγίπρ 5διϊβέδο- 
Ὅοπ, δηὰ βδυοῇ δ᾽εβϑίηρ Ης δεβίοννεά 
ὭΡΟΠ ὺ8 ἰῃ [15 Ἔνεσυ ἴογγῃ δηὰ πηδηϊίεβ- 
τατίοῃ. --- ἐν τοῖς ἐπουρανίοις : ἐπ ἐλέ 
λεαυεμῖὶν ῥίαςες. Ἑστίῃει ἀεβηϊτίοπ οὗ 
1πῸ δέεοσιηρ ἴῃ τεβρεοῖ οὐ ἰἴ8 Ἴῤλέγε 
πη τὰς Πελνδη 8". [πὶ τῆ ΝΤ 
186 δάϊεςεῖνε ἐπουράνιος οσουτε ὈΟΙΉ ἱπ 
τῆε ΠΠπεγα] βεπδε δπὰ ἰπ ἴῃς πιεϊδρδοσίοδὶ, 
δηὰ ἰπ ἃ νατίεῖν οὗ δρρ]!ςαιϊοηπ5---ἐαέσέη 
ἐπ Ἀεαυόη (ὃ πατήρ μον ὁ ἐπ., Μαῖί. χνὶϊ!. 
35»ν. 1. οὐράνιος) ; οὗ Πεᾶνεη]ν ογά ΕΥ̓ ΟΥ̓ 
ἀεξεεμέ (ἴλε ϑεοοπά Αἀδπὶ, ὁ ἐπουράνιος, 
1 Οον. χν. 48) ; ογίρὶπαϊηρ ἴθ ἢδάνεη, δε- 
ἰοηρίηρ ἴο Ὠξάνθη, ἡεαυφηΐν ἴῃ ςοπίταβὶ 
Μἢ φαγέλὶν (κλῆσις ἐπ., Ηδδ. {Π. τἰ; 
δωρέα ἐπ., ἩεδὉ. νὶ. 4; πατρίς ἐπ., Ηεὺ. 
χί. τό; Ἱερουσαλὴμ ἐπ., ΗδΌ. χίϊ. 22; 
βασιλεία ἐπ., 2 Τίπι. ἰν. 18). [Ιἰ ἰ5 ποῖ 
ΕΑΒΥ ἴο ἀεϊεγπιίπε ἴπε ῥσεοῖβε βῃδάε οὗ 
τηδδηΐηρ ἰπ ἐδοῃ 8456. Τῆς ρίυταὶ τὰ 
ἐπονράνια ἰ5 υϑεὰ οὗἉ τῆε εἴετη] ἄξογεεβ 
ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΕΒ οὗ ργᾶςε 88 ςοηπίτγαβιεὰ 
1Πε ορεγαιίοῃβ οἵ ρτᾶςε δοςοπιρ  βμεὰ δπὰ 
ἐχρεγεποεάᾶ οἡ εαγῖῃ (]οῆπ ἰϊ. 12); 
οὗ τῆε οοἰεδιίαὶ Ὀοάϊεβ, βδιπ, πΊοοῦ 
Πα βίαγβ (1 (ογ. χν. 40); οἵ {πίπρβ 
ΟΥ Ὀεϊπρβ ἰῃ ἢεάνεῃ δβ8 σοπίγαξιε υἱτἢ 
ἴῆοβε οὐ εαγῖῃ οὐ ὑπάεσ δαγῖῃ (ΡΠ. 
ἰϊ. 10) ; οὔ πα ἢεάνεηὶν ἴγρεβ ἀπά γϑδ [πε 8 
οἵ τεϊρίουβ βεγνίςεβ. οἵ ψῇϊο ἢ δαγὶν 
ογάϊπδηςεβ ἀπά τηϊπίβιγίθβ ἀγα ἴπ6 5βῃιδᾶονν, 
(ΗεὉ. νη. 5). Ὑῆε ρατγιουϊαγ ρῆταβε ἐν 
τοῖς ἐπουρανίοις, ποννενετ, Π45 115 ρεοὺ- 
Ἰἰαγίτν, ἴηι ἰξ ὀσουτβ να εἰπιε8. ἴῃ τ 15 
Ἐρίβειες δπά πονῇεγε εἶβε ἰπ ἴδε ΝΤ. 
11 5. ἃ βίπρυΐαγ δος τῃδὲ Ἔνεὴ ἱπ {πα 
ΤΠ Ρ5. δεαγίηρ Ρ8}]}}8 πᾶπια ἰΐ ἰ8 οοη- 
βπεὰ το τῃϊ5 οπε ἰεϊζεσ, ἀπά ἰβ ποῖ ἰουπά 
ἐνεῃ ἰπ τη6 σοτηραπίοπ Ἐρίβεϊε ἴὸ {6 
Οοἱοββίαπβ νος Βεοη Β τὸ ἴπε βᾶπια 
τἰπιθ, ἢ45 50 πιυοῦ ἴῃ ςοτηπιοπ, δπὰ ἱπ 
Ροΐπὶ οὗἩ ἔἕαςς ρτεβεηῖβ τῆοσε ἴλη οπὸ 
ΤΡΡοτιυπίῖν, ἃΑ5 Μεγοσ οὔβεσγνεβ, ἴογ ἴπ8 
ἱπιτοδυοτίοη οὗ δυο ἃ ρῆγαβε (Ι. 5, 16, 20). 
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Ιπ τἥτγεε ουἱ οἵ ἴπε ἤνε οσουζγαποαβ ἴῃς 
ἴοσπὶ ἢᾶ5 ἴῃς ἰοεαὶ βεπβε (1. 20, ἰϊ. 6, {Π|. 
10), ἀηὰ ἴῃ ἃ Ἰουτίῃ (νὶ. 12) ἴπαΐ 5επβε ἰ5 
4180 ροβϑβίδὶε, που ρῃ ποῖ ςεγίδαϊπ. Τῆς 
ἐχργεββίοῃ ἰῇ 411 ργου Ὁ ΠΥ ἢΔ5 ἴΠ6 58 Πι6 
ΔΡΡ]ΠΙςδιίοη ἱπ τε ῥργεβεπί ἰπβίαποε. Τὸ 
τᾶκε ἴ, ἢ ΟἾτγβ., Τπάϊ,, Βεηρ., ἀπά 
ΤΏΟΓΕ τεσθητ νυ ΒΕΟΚ, 48 ἃ δασῖποσ ἀδββοσὶρ- 
τίοη οὔ πε Ὀἰεββίηρ ἴῃ γεβρεςῖ οὔ 118 παέηγε 
858 τῤῥγῥίμαϊ οὐ ἀεαυεπὶγ Ὧὰ5 ποῖ ΟΪΥ 
υδᾶρε δρϑίηβι ἰξ, δὰ 4150 ἴπε ςοπβί ἄθγα- 
τίοη τπδῖ τῆς βεοοπά οἵ {πε ἴννο ἀεβοσγίρεινε 
οἰδυβεβ ννουἹὰ τπεη δάὰ Π{π||6 οὐ ποϊῃίπρ 
τὸ νηδῖ [5 ἐχργεββεά ὃγ ἴῃς ἢσϑι. Πεοίάϊηρ 
ἴος ἴῃς Ἰοσδ] β5εῆβθ, βοννδνοσ, ννὲ πᾶνὰ 
811}} το Δ8κ ον {πῈ ρῆγαβε ἰ5 ἴο θὲ ςοῆ- 
πεοϊεὰ δπὰ ννῆδι 18 118 ραγιίσυϊασ ροίηϊ. 
ϑοπῖε σοππεςῖ ἰϊ (ε.ρ΄., Β6Ζ8) ἱπιπγεά! δέον 
στ ὁ Θεός, τηδκιηρ ἴπε δεηβε “σοά 
ΨὮΟ ἰβ ἰη πεᾶνεη Ὀἰεββεὰ υ5᾽. Βυῖ [Π18 
Ρυϊδ ἴδε φυδι!ἔγίηρ οἴαυβε αἵ δὴ αὐννκνναγά 
ἀϊδίδπος ἴτοπι 118 βυῦίεοι. ὙὍῆε οἷαυβα 
ΤᾺΔΥ ὃε ςοππεοιεὰ ψΠἢ ἴῃς εὐλογήσας 
8ἃ8 ἀεβογιδίπρ ἴῃς ἀεεὰ οἵ Ὀϊεββίηρ ἰπ 
τεβρεοὶ οἵ [18 βϑρῆεγε; ψῃϊοἢ τ᾿νουϊὰ θὲ 
τηοϑὲ βυ δῦϊε το {πε οαβε ἱξ πε εὐλογήσας 
ψετς ὑπάετγϑιοοά οὗ {πε Ὠϊνὶπε ἀεογέε οὗ 
ξτᾶςς. ϑοπῖις, δάοριείπρ ἴπε βᾶπιε οοῆπεο- 
τίοπ, γηακε [ἴ τείεσ τάς! ν οὐ ῥγοίεριςδ!ν 
το τῆς Ὀ]εβδίηρβ ἰδίὰ πρ ἕο οὐὖἵζ διΐυτα 
επ͵ογτηεηὶ ἴῃ {πε πεάνεηὶν [τε (6.ρ., ΤΕ. 
Αφ4υϊη.)}; δυῖ τπΠεῈ Τοπίεχε π88 ἰπ νίαν 
δ᾽ εββίηρβ ῃΐοἢ ἅτε Οὐγβ ἰπ γεδ!ν πον. 
Οἰδεῖβ ἴακε ἴ τὸ τεΐεσ ἴο {πε Οληγοὰ 
858 ἴπε Κιηράοπι οἵ αοά οἡ εβϑγῃ, ἐπε 
Ρτεβεπί ἀεροβίίογυν οὔ τῆς Ὀίνίπε δ] εββίηρβ 
(ϑ{επὴ; δὰῖ τπε ΟΠυτοῖ ἰ8 ποῖ ᾿ἰἀεπιιδεὰ 
ἴῃ 1Π|8 νᾶ ἢ ἴδε Κίπράοτῃ οὗ αοά 
ἴῃ πε Ραυϊπε υυτϊηρβ. [ΙΕ ἰ8 δεβῖ, 
τῃοδτείοσγε, ἴο ςοππεοῖ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 
ἱτυσιεάϊδιειν ἢ ἴῃς ῥσενίουβ ἐν πάσῃ 
εὐλογίᾳ πνευματικῇ, ἀπὰ ἴο υἱπάετείδπι 
1 28 ἀδϑβοσδίπρ ἴῃς τερίοη ἱπ νη] οἢ 1Π15 
κε ΒρΙστυ4] Ὁ] εβδίπρ "᾿ 15 ἰουπά. Νοῖ ἃ 
ἔενν ἱπτεγργεῖεγβ, ἱπάεεά, ροϊπεῖηρ τὸ πε 
ΔΠΔΙΟΡΥ οὗ ἰΪ. 6, ΡΉΙ]. 1]. 20 (νδεζς, 
Βοννενοσ, ἰτ ἰ8 οὐγ οὐ σον πὶ τΠδῖ 15 βαιά 
ἴο θεὲ 'π ἤδάνβη, ποῖ ννὲ ουγβεῖνθβ), εἴς.» 
Ἰπισοάυος ἃ πηνβιϊςα! βεπβὲ ἤετε, ἀπά ἴακα 
“1ἢ6. Πεδνεη 5 ἴο Ὅε, ποῖ “Πτεγαὶ 
Ἰοσδιῖν Ῥὰς.. . τπε Πεᾶνεηὶν τερίοη ἱπ 
ἉΠΙΟΠ Οὐ οἰ ΖΕ βἢρ 18." (ΑΌΡοῖι), {πε 
Βεάνεη ἴπδὶ ἰ85 ογσεδίεὰά νη ὰ8. Ὦετα 
πὰ ποὺν ὉΥῪ ρτᾶςθ. “ἼΠε ἤεάνεη οὗ 
ΨὨΏϊΟἢ τῆς Αροβῖῖε ἤεγε βρεᾶῖβ," βᾶγ8 
1ιρδείοοι, “15. ποῖ δον γεριοέε ἰοοαϊ έν, 
βοίης ὑμέμγε αδοάε; ἰξ ἰ5Β ἴπε ἤεάᾶνεῃ 
Μ ΠΟ 1165. τη δηᾶ δῦουϊ τπε ἴτὰς 
ΟὨ βία." ὅϑ80 ϑβι βίδα! αἷβο ΑἹΐ,, 
ΕἸ]. (1πεῸ Ιδτίογ σοππεοιίηρ ἵτ, ποννένεσ, 
ἢ εὐλογήσας), ΟΔπά., εἰς. Βυῖ ψῆδῖὶ 
πε νυτίτεσ ἢδ8 βρεςῖδ! ἢν ἴῃ νίενν Πετγε ἰ5 
πε εἴεσηδὶ οουπϑβεῖ οὗ ἀοἁ ἀπά τῃε εῆεςιὶ 
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Εἶνεπ ἴο ἰξ οἡ βαγίῃ, δπὰ ἵπεγε ἰβ ποι πίπρ 
ἴο βυρραβί {παῖ δἱ (ἢϊβ ροϊπί ἢε 15 τπἰπκίηρ 
οἵ Ὀείιενετβ 845 δείπρ τπετηβεῖνεβ ἱπ ἃ 
ςογίδίπ 8εη8ε ἰῃ εᾶνεπ ὄνεη πον. [ἴΐτ 
ἰ5 Ὀαδβῖ, τπεγείογε, ἴο τεϊδὶπ ἴῃς βιπιρὶε 
Ἰοςδὶ πιεαπίηρ' (5 πε ϑυτγίας δπὰ Ετῃίορίς 
Μεγβίοηβ γεηάεσ ἰτ, “ἰπ πεάνϑη,᾽" “ἴῃ τὰ 
μαᾶνεῃβ), δηὰά ἴδκε ἰξ τὸ ἀεβογὶρε {πε 
Ὀ]αββίπρβ νυ ῃὶςἢ ἃτγα διδιεὰ ἴο ὃς ἰῃ {πεῖς 
παίυγε βρίγίτυδὶ ἔυγίοσ 45 Ὀεὶηρ ἑουπὰ ἱπ 
Βεάνεπ. Τὸ {πὶ {πεν Ῥεϊοηρ, πὰ ἔγοπὶ 
{δεπος ἴἴ 5 τπδὶ {πεν σοπιε ἴο υδ ἴο δὲ 
ΟἿγ ργεβεηῖ ροββεβϑίοῃ οἡ εϑιίῃ. (50 
ϑυῦδι., Μεν., Ηδυρῖ, εἴς.) Τῇε οἽδοῖςε 
οὗ {π6 ὑπυβυδὶ ἔοστπιὶ ἤεῖε πιὰ δὲ ἀνε 
ἴο {πε Ἰάγρεπεββ οὗ τῇς ἰάει. [« ἰ8 ποῖ 
τλθσεῖν τπᾶὶ ἴπεῈ Ὀ]εβδίπρβ νἢ ΨὨΙΟΝ 
οὐ διεββοά 5 δε δ᾽ εββίηρβ Πανίηρ 
τες οτἰρίη ἰπ πεάνεη (ν Βοἢ τηϊρπὶ 
δᾶνε Ῥεεῆ Ἴχργεβϑβεὰ ὈγῪ ἀπ᾽ οὐρανοῦ οἵ 
ΒΟΠΊ6 δίτααγ ρηγαβε), ὰῖ πὶ τπεν ἅτε 
δ᾽ εββίπρβ νοῦ πᾶνε {πεὶς σεαέ νΠοσα 
αοὰ Η: πε} 15 ἀπὰ νπεγε ΟὨγίβι τεὶρπβ. 
--ἐν Χριστῷ: ἐπ Οὐγίςί. Νοῖ τησγεὶν 
“ἐβγομρὴ ΟἾτῖβι ", ΤἼς ρῆγαβε Ἴχργαββεβ 
1πῸ δυρτεπηε ἰάεα παῖ ρεγνδάεβ {πε 
Ερίβεῖβ. Ηδσγε ἴ[ἴ φυδ]ῆεβ {πε ΨΠΟΪς 
βιδίεπιεης οὗ ἴῃς δἰεςςίηρ, ἴῃ [15 Ὀεβίοναδὶ, 
ἰἰ8 παίυγα, δηὰ ἰϊβ βεδι.0 Τῆς ᾿Ὀϊνίπα 
εὐλογεῖν Π48 ἰΐϊ8 ρτουπὰ ἀπά τεάϑοῃ ἰπ 
ΟἸὨγίβι, 80 ἴπαῖ δραγὶ ἔγοπῃ Ηἱπὶ ἰξ οου]ὰ 
Βᾶνε πο σαεϊδιίοπ ἴὸ υ8. [ζ 8 οὐγβ ὈῪ 
τεᾶϑοη οὗ οὺὐσ δείπρ ἱπ Ηἰπὶ 848 οὔγ 
Ἐερτγεβεπίδεῖνε δπὰ Ἡεδᾶ; “ὃν νίττυς 
οὗ ουὖῖς ἱποοτρογδίίοη ἰπ, οὺσ υπίοη ἢ, 
ΓΟ σίβε ᾿" {{πΕῚ}0. “1ηὴ Ηἰπὶ ἰὰν δὲ 
οαυβε πὶ Οαοά ὑεββεά ᾧ8β νἱἢ ἜνετΥ 
δβρίτίτυδὶ Ὀ᾽ αβϑίηρ, βίπος Ηἰβ δοὶ οἵ τε- 
Δετηριίοπ ἰβ ἴπε σαμδα »πεγίέογία οὗ τῃϊ5 
Ὀϊνίπε δεβίονναι οἵ δἰεββίηρσ " (Μεγ.). 

ψεῖ. 4. καθώς: ἐνεη α56. Νοῖ “δε-- 
ολυβε, Ὀυϊ “ δοοογάϊπρ 85,᾿ ““ἷπ ςοῦ- 
[οτπηϊν νυν ἐπε ἴδοι τι. ΟἿ καθότι, 
νη οἢ 15. υδεὰ ἰπ τς ΝΤ οπἱν ὃν ἴψ0κΚὲ 
ἃπὰ τηεᾶπβ ὕὉοτῃ “ δοςοσάϊηρ 45 δπὰ 
“Ῥοσδιβε᾽᾿; δηά τῆς Αἰτς καθά, καθό, 
ἔοσ ννηϊςῃ, ἰπάεεά, καθώς 15 οςςΔϑίοη Δ} ν 
υδεὰ ἴῃ οἰδϑβϑίσαὶ ατεακ, δὲ ἰθαβὲ ἔγοπὶ 
Ατίβιοις᾽ 5 ἔπιε, Ηετε καθώς ἀεβίρπαῖεβ 
1ῃε ρσσοιυπά οἵ {πε “Ὀ]εββίηρ ̓" ἀπὰ 50 ἰ58 
αἶβο ἴῃε ποῖβ οὔ τ σταπάδυσ. Τῆς “ ὉΪε58- 
ἱπρ ̓ " Ργοςβεάεά οῃ ἃ ὈὨϊνίπε εἰεςτίοη, απ 
τοοῖ εῆξοι ἴῃ δοοογάδποε ἢ τπδῖ. 1 
[ιᾶ5 ἰΐϊ8 ἐουπάειίοη, {Ππετείοτγε, ἰπ εἴθγηῖν, 
ἀπά ἰβ πεῖῖπεσ ἂπ ἱποίάεπιδὶ τπὶπρ' ποῦ Δη 
δε μουρηι οἵ σοά. 580 ἱπ στ Ρεῖ. ἱ. 2, 
πε ἐκλογή Ππᾶ5 [15 στουπά ἀπὰ ποῖπὶ 
ἰπ πε πρόγνωσις, ἴῃε ἐοτεκπονεάρε 
οἵ αοἀ τῆε Ἑαδϊποσ, δπᾶ τπδὲ “ ἑογεκηονν- 
ἸἹεάρε ᾽᾿ 15 ποῖ ἃ τπεοζγεῖίοδὶ Ὀυῖ δὴ εβῆςίεπε 
Κπον]εάρε.---ἐξελέξατο ἡμᾶς: Ηε ἐλοκε 
μ5 (ποῖ “Πδῖῃ ἼἽπόβεη ἃ8᾽᾽}, οἵ εἰεοίσα 
5. ὙΠα νοῦ, ννῃϊο ἢ οσουζβ 'π ἴῃς ΝΤ 
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Ἰπινεν, αο; τοῖς ' ἐπουρανίοις " ἐν' χριστῷ, 4. καθὼς " ἐξελέξατο ἡμᾶς " ἐν 

Μ1. το, νί. αὐτῷ ὃ ̓ πρὸ" “καταβολῆς κόσμου, " εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἃ ἀμώμους 
Σ2 ΟὨΪγ; 
Μαεῖι. χνίϊϊὶ. 395; δῇ. ἵν. 23. 
ἰῃ Ερρ.); ουϊ. νἱΐ. 7. 
ἀπό, Μαιι. χίϊί. 35 αἱ. 
ἶχ. 24; 2 Κίηῃκεβ χχὶϊ. 24. 

1 Οχηξ ἐν βοπὶὲ ουζδίνεβ, ΖΦ...» 7- 

τα-- Μετ χἰϊὶ, 20; ] μη νὶ. 70 τεῆ. (τ Οοσ. ἱ. 27; 1αταβ ἱΐ. 5 ΟὨΪΥ 
Ὡ-- Οοἱ. ἱ. τό; βες Αςοἰβ ἱ 

Ρ εοπϑβῖσ., (οἱ. ἱ. το, 22. 
χν. 7. ὁ ]οἙδῃ χνίϊ. 24; σ Ρεῖ. ἱ. 20 οὔἱγ. 

ᾳ (ἢ. ν. 27; ΟΟοἹ. ἱ. 22 ΟὨΪγ ἰῃ Ραυϊ; Ηεδ. 

5 Αβεῖ Χριστω ἱπβετῖ Ιησον Ὁ» ῈΚ 4, 46, 47, 76, τορ, 115, ϑυτ.-Ρ., Εἴὰ., Ὑπεορῆγὶ., 
Νιςοιοτίη., δε άυ!. 

3 Ἐὸγὺσ εν αντω, εαντω ΕΟ, Ὀϊά., Αἰμδη. 

οηἷν ἰη ἴῃς Μίιάάϊε (εχοερῖ, βεσῆδρβ, ἱπ 
κα ἴχ. 35), ἰ8 τῆς ΓΧΧ εαυϊναϊεπὶ ἴοσ 

ὝΤΙΞ, πὰ ἐχργεββεβ ἐπε ἰάεα οἵ βεϊδεέξηρ' 

“νυν ομεϑεὶ οἱ οὔ α πμριδεγ. [1 ἰβ βϑοτηε- 
τἰπχεδ δ] εσεᾶ τπδὶ ννὲ ἅσὲ ποῖ επιεὶεὰ τὸ 
εἶνε ἰξ 50 ἀεβηῖϊε ἃ τηεαπίηρ ἰπ ἀοςίτιπδὶ 
ῬΑΙΑΡΤΑΡὮΒ ᾿ἰκὸ τπε ργεβεηΐ, Ὀεοδυδε ματα 
16 ΡῬαββᾶρεβ ἴῃ ὨΙΟΒ ἰξ ἀρρδᾶσβ ἴο εχ- 
ΡῬτεβ88 ποίῃϊπρ τῆογε ἴπᾶπ πε βαπεζαὶ ἰάεα 
οὗ ἐελοῖοσε, που τεξεγεηςα εἰῖμεσ ἴο ἀπΥ 
Βρεςῖδὶ γεϊδιίοῃ ἴο ἴῃς ρεσβοη Ἅσμοοβίηρ οἵ 
το ἔδε Ιεανίηρ οὗ οἴπεῖβ ὑποῆοόβεη. (80, 
ε.8.»ν ΑΌροι..) Βυὲ πε ραββαρεβ δὐδυςεὰ 
ἰπ βυρρογὶ οὗ {Π18 ὅγε ἔενν ἱπ υταδεῦ δηὰ 
ΌΥ πὸ πιεᾶῃβ Ῥεᾶγ ουΐ ἴδε οοπιεπεέίοη. [πὶ 
1υκς ἰχ. 35, 4.9.» ΨΒετε ἐκλε Ὃς ἰ8 
βαϊὰ οἵ (πε ϑοη, τς ἰάεδ οἵ ἃ οβοιος οτὴ 
ΔΙΏΟΩΡ ΟἴΠεΓβ ἰ8 σεσίδ ΠΥ ποῖ 8η δἰΐεπ 
ἰᾶάεα (τ΄. Ὑμανε- ασίπ., ψέχ., σμδ υοι.}); 
δηὰ πῃ Αςῖβ ἵν. 5, χν. 22, 25, ἴδε Ροϊηξ 18 
ἃ Ἄοδοῖος ἔοσ οπεβεῖζ ἰπ ἴῃς ἔοσπιὶ οὗ δῇ 
ΔΡΡοϊπιπηθηὶ ἴο ἃ Ραγέϊουδασ βαγνίςα οὐ 
οἴῆςε. Τῆδι (ἢς νετῦ ἀεποίεβ ἴπε οποίος 
οὗ οπε οἵσ πιοῖε ουῖὶὲ οὗ οἴπετϑ ἰβ ᾿σαρ!εὰ ἴῃ 
118 οοτηρουπά ἔοτπι, δηὰ 18 τηδᾶς δϑυπ- 
ἀδηῖν οἶδα ΌῪ δοῖυδὶ ὑδᾶρε, 4.6.» ἰπ {πε 
ο88ε οἵ {πε βεϊεοιτίοη οἵ πε Ὑ ψεῖνε (]οΒη 
νἱ. 70, χί ἢ, 18, χν. 16), τῆς ἀρροϊπιίπιεπὶ οὗ 
ἃ ϑυςςαβδοσ ἴο [υάδ8 (Ας(8 ἱ. 24, εἰς.). [πῃ 
ποῖ ἃ ἔδνν ρῬΡΆΒ5δρ68 ἰΐ 18 τηδδ πιογε οεγίδί ῃ 
5111] Ὀγ τῃς δἀάϊτίοη οὗἩ ἐχρ᾽ δηδίοσγυ ἰθγτηβ, 
“.5., ἀπό τινων (1υκε νἱὶ. 13), ἐκ κόσμον 
(]΄οδπ χν. 190), ἕκ τινων (Αςίβ ἰ. 24), ἐν 
ἡμῖν (Αοἰβ χν. 7). ὙΤμδῖ ἴξ πηεᾶπβ ἴο 
δβοοες ουὲ ,ὸγν οπεϑοὶ  ἀρρεᾶγβ ἔγοτη βυς 
ῬΑΒβαρεβ 8ἃ8 [6 χ. 42, χῖν. 7. Ὑῆε νετῦ 
ἐκλέγεσθαι ἰ5 5ρεοία! Ἵν υδεὰ οὗἨἩἁ Ἁ6οά᾽ 8 
εἰεςιίοη οὗ βοπιε οὖ οὗ πηδηκίπὰ ρεπετῖ- 
ΑΙΙγ ἰο θὲ Ηἰβ οννὴ ἴῃ ἃ Ῥεου δ 86 πβ8ε, 
πε οδήεςϊβ οὗ Ηἰβ ρτδᾶςε, ἀεβιϊηθὰ ἔος 
δρεςῖδὶ ργίν!!ερε, Βρεςῖδὶ] γεϊδιίοπβ, βρεοίδὶ 
βογνῖςε ; οὔ. Ας(Β χιϊ!. χ7 (οὗ [5γϑε]); Μαγὶς 
ΧΙ, 2ο; ]ομπ χν. το; χη. ἰχ. 1ζ, χί. 5, 
7. 28; τ Οοτ. ἱ. 27 ἢ. ; [48. 1ἴ. 5; 1 Ρεῖ. 
᾿ν 9 ΗΕ. Ὑᾶῆε ἐουπάδιϊοη οὗἩ {πὸ 5βΒίδίε- 
τηθηὶ ἰβ ἴπε ρτεδὶ ΟἹ ἰάεα οἵ [βγδεὶ 88 
ἃ πδίίοη σμοβεη ὈΥ ἴδε Γοζὰ ἰο δὲ “ἃ 
Ῥεουϊας ρεορῖε υπίο Ηἰπιβεῖξ, ἀδονε 81] 

προς ΕΑ. 

Ρέορίεβ :πδὶ ᾶἅσεὲ ὕὑροπ {με ἴδε οἵ [δε 
δασῖπ" (Πειῖ. χὶν. 2; οὗ 58. χχχίϊ. ἱἱ, 
12, οχχχν. 4; 188. χ]ὶ. 8, 9, χιῖ. ἡ). ΨΥ Βδιὶ 
8 τηδδηῖ, ἱπεγείοσα, ἰ8 ἴῃαι τμε ὈΙεββίησ 
ΜΏΙΟΠ αοἂ δεβιοννεά οἡ ἴπεβε ἘΡἢμεβίαπβ 
ν8 ποῖ ἃ τδίηρ οὗἉ ἴῃς εἰπε τηεγεῖν, δυῖ 
τδς ἴδβὰε οὗ δη οἰεςιίοῃ ῥσίοσ ἴο ἔδμεῖγ 981] 
ΟΥ ΤςοηνεΙβίοη, ἃ Ὁ βϑίπρ ὑπαὶ σᾶπὶε ἴὸ 
ἔδοτη ἱπ δοοοσγάδπος ψ 1 ἃ ἀεβηῖϊϊε ομοῖος 
οὗ τλδπὶ ουξ οὗἩ ἴῃς πη888 οὗ οἴπειβ ὃν αοὰ 
ἴοσ Η!πηβεϊξ.----ν αὐτῷ: ἐπ Ηἶνι; τῇαῖ ἴδ, 
ἴῃ Οἤγίβι, ποῖ “τπγουρῃ Ηἱπι" δβἰπιρὶγ. 
Βυῖη Ψῆδῖὶ βεπδε ὃ [85 ἔγυε δὲ ΟΠσὶ δὶ 
ἰ8 ἴῆς ὅτδι “ ΕἸεςι᾽" οἵ αοά, δηά δαὶ ουτ 
εἰεςείοη 8 σοπιδίπεὰ ἴπ Ηϊβ. Βυϊ Ηἰβ 
εἰεοιίοη 18 ποῖ τἴῃ6 πηδίϊοσ ἰῃ μαηὰ ποῖα, 
δηὰ τῆς ροϊπί, ἐπεγεΐοσε, ἰβ ποῖ {δαὶ ἴῃ 
εἰεοσπρ ΟὨγίβε αοά δ]βο εἰεςιϊεά υ8 ((δὶν., 
Βεηρ., εἰς.). Νογ, αραίη, ἰ5 1 τδαῖ ννὲ ἅγε 
ἐποϊμάεα ἴῃ Ηΐπι (Ηοἴπι.), ἔοσ πείιμοσ ἴα 
1158. ἴδε ρΡοίπεὶ ἴῃ νίενν πετε. Τῆς ἱπὶ- 
τηδάϊαίς βυδήεςς ἰΒ ποῖ γαῖ τσ γε οἵ ἅγα 
τηδάε, δυῖϊ ννδαι Οοὐ ἄοε9---Ηἰδ εἰεςοη 
δηὰ πονν ἴξ ργοσεεάβ. Απὰ {δε ἰάδα ἰβ ταὶ 
τιδῖ αἰδοίου 885 118 στουπὰᾶ ἰῃ ΟἾγίβι, ἴῃ 
τδε δεῆβε ἴῃδὶ δραζί ἔγοπι ΟἸσγῖϑι δαηὰ νυ ἱἢ- 
ουΐ τεβρεοῖ (0 Ηἰ8 βρεοῖδὶ γεϊδιίοη ἴο υδ, 
δπὰ ΗἹ 5 ἔοσεβδωῚ ννοσῖς, πεγα τνουϊὰ Ὀ6 πὸ 
εἰεςτίοη οὗ 8. Απ εχίσδογάϊ ΠΑ βεπβε ἴδ 
αἰϊδοῃεά ἰο ἴπε ἐν αὐτῷ Ὀγ Βεγ5., ψῃο 
ἴα Κεβ ἴῃς ροῖΐπε ἴο ΡῈ {παῖ {πε “" ἀϊνί πεῖν 
οοποεῖνοά ρῥτοίϊοιγρεβ οἵ ρεγίεοϊεὰ δθὲ- 
ἸΙενθῖβ ἀγα ἔγσγοπι εἰεγπίυ ροβιτεὰ ὃν αοά 
'ἴπ τῆς Οπε Ρτοϊοῖυρε οἵ διιπηδηῖν δοσερι- 
40 ]ε υπῖο Ηἰπὶ᾿" ((λγὶςέ. ἀ. Ν. Τ΄, Ὁ. 141). 
ΤΙ 18 ἃ ρῃΠ]οβορῃίοδὶ ποϊίοη νυ ΠΟΥ αἰΐεῃ. 
το Ραυΐ, οη νυ ῃὶςἢ 8εὲὲ Μεγεσ, ἐπ ἰος. Ἴδε 
ἐν αὐτῷ τηῖρῃϊ τηεϑη τπδὲ αοά᾽ 5 εἰεοϊίομ 
οὗ υβ ννᾶ8β ἐπ Ολγίςέ ἴῃ 80 ἔᾺγ 85 Οἢγίβι νγὰ 8 
ςοπιίεπιρίαϊθα 88 δανίηρ πε τοϊδίίοη οὗ 
““Βεδὰ δηᾷ γεργεβεηίΐδενε οὗ βρίγιταδὶ, 85 
Αἄδπη ννᾶβ πε τεργεβεηιδίίνε οἵ πδίυγαὶ, 
Βυπιδηϊν ᾿" (Ο]5., ΕἸ1.). Βαῖ 11 18. θεβί 
τλκεη 88 ἜἼχργεββίηρ δρδίη (δε Ὀγοδά ἰάθα 
τ8δῖ “ἴπ ΟΠ γῖδε 'δν ἴοσ αοὰ ἴῃς σαμδα »εεγὶ- 
ἐογία οἵ ουζ εἰεςείοη " (Μεν.).---πρὸ κατα- 
βολῆς τοῦ κόσμον : δεύογε ἐπε γομπάαίίονπ 
Ὁ ἐλιε τοογἰἀ. ΤὨΪΒ ἴ8 ἔπ 6 ΟὨ]Υ οσούγγεπος 
οὔ τὨΐβ ραττίςυας ἐχργεββίοη ἴθ ἴῃς Ραυ πα 
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τ Ρ8, Ὀὰΐ [ἴ ΟσουΓβ αἷἰδοὸ οπος ἰη ]οἤη 
(χνιϊ. 24) ἀῃὰ οπος ἱπ Ρείεσ (1: Ρεῖ. ἱ. 20). 
τ ἰβ ακίπ το τε ἔοσπῃ ἀπὸ καταβολῆς 
(Μαῖι. χε, 35, οὐ τπηρ κόσμον νἱἢ 
ΨΤΤΙΨΝΗΚ »ιαγρ.), ἀπὸ καταβολῆς κόσ- 
μον (Ἰμυκε χὶ. 5ο; ΗδΘδ. ἵν. 3; εν. χιιὶ. 8); 
ὯΒ Αἶδβο ἴο ἴ8εβε βῆγαβεβ: ἀπ᾿ ἀρχῆς (1 
ΤΠεββ. ἰϊ, 13), πρὸ τῶν αἰώνων (1 (οι. 
ἴ:, 7), πρὸ χρόνων αἰωνίων (2 Τίπη. 1. 9). 
[τ Ἔχργεββεβ τοδὶ ἀθβηϊτεῖν τπε ἕλοι (πα 
δε εἰδεέϊομ ἴθ φυεϑείοη ἰ5 ποῖ τπε βειτίπρ 
ἀραγὶ οὗ ςεγίδίῃ ρεΐβϑοηβ δἱ ἃ ἀδῆηϊίε 
Ῥειίοά, δὴ δοὲ ἴπ ἰἰπ|ὲ, 4 ἀϊδέογέεαϊ 
βεϊδοιοη, 45 βοζηε (6.»'., Βευ58.) βέγίνε ἴο 
Ῥίονε, Ὀυϊ δὴ εἴεγηδὶ Ἵποῖςθ, ἃ ἀεδῖογ- 
ταϊπδίίοη οὗ ἔπε Ὀϊνίπες Μιπὰ Ῥεΐοσγε 41] 
τππε. Τῆς ἰάεα οἵ (δε Ὀἰνὶπα αἷδο- 
ἤἄοπ ἱπ ἴπ6Ὲ ΝΤ᾽ ἰβ ποῖ ἃ μῇῃ]οβορῃϊοδὶ 
ἰάδα εχργεββίηρ ἴπ6 υἱεπγαῖς ἐχρ᾽ δηδιίοη 
οὗ ἴῃς ϑγβίεπὶ οὗ Ρη6Ὲ οὐ ρινίηρ ἴδε 
χαξοπαϊε οἵ ἴῃς βίοτυ οἱ 1π6 ἢυπίδη τᾶσδε 
88 8Β0ςἢ, Ῥυϊ ἃ τεϊρίουθ ἰάεα, ἃ ποῖε οὗ 
δτᾶςε, ἐχργαββίηρ ἴῃς ἕδος τμαὶ βαϊναδιίίοῃ 
18. οὐ ρίπα! ν δὰ νον οὗ ασοά. [πῃ 
Ῥδυϊίηας τεδοπίηρ ἴπῸ βυδήεςϊβ οὗἨ τἢΠΐ8 
Ὀίνίης εἰεςτίοη ἀγα πείτπεγ τὰς Οπυτοῖ 
Ὧ8 δ} (ΕΓ 5.0 1), ΠΟΙ πιαηκίπὰ 45 βυςῃ 
(Βεςκ), θὰ: ΟΠ γιβείδη πιεπ πὰ ψόοσηδπ, 
ἀεδιρπδιεά δ5 ἡμεῖς, ὑμεῖς. [ἰ 15, 45 ἰ8 
δαῖτα οἰεαεὶν ἱπιϊπιδίεα, δῃ εἴεγπδὶ ἀδΐοτ- 
τηϊηδίίοη οὗ ἴπε Ὀϊνίης ΝΝῚ], ἀπᾶ ες μδ8 
118 στουπὰ ἴῃ τῆς ἐγεεάοπι οἵ ἀοά, ποῖ ἱπ 
δΔηγιπίπρ οσεβεδη ἴπ ἰἴ8 βυρ]εςῖ5. Οἵ ἃ 
Ῥτενίβίοη οὗἉ ἔπ 8458 ἴμε θ4518 οἵ πχοῖνε 
οἵ 1π6 εἰεςτίοη ἔπεσε ἰ8 πὸ ἰηάὶςαιίοι Βετε. 
Οη ἴδε Τοπίγαγυ, ἴῃς ἌἽπδγαοῖοσ οἵ ἀϊ8- 
πἰηρσυϊδῃΐηρ ἱηνναγὰ αυ λιν οὗ της 80] εοῖβ 
οἵ ἴδε εἰεςιίοη 15 ργεβεηϊεά ἰπ ἴῃς πεχὶ 
οἴδυβε 48 ἴῃς οὐϊεοέ οἵ τῆς εἰεςτίοη, ἴδ 
επᾶ ἴτ μαὰ ἰπ νίενν. (ες εβρεςίδ!ν 
Ηαυρί, ἐμ ἰοε.)---εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 

φ : ἐπα τὸ «ὀλομία δὲ κοὶν αμά 
τοϊέκομέ διονιϊσῆ. ὙΤΠς αἰδοιίοη, τπετγα- 
ἴοστε, μβαά ἃ ἀεῆηΐϊϊε ρυγροβε Ὀείογε ἰι--- 
δε νιαλίηρ οἵ 115 βυδΊεςιβ ἁγίους καὶ 
ἀμώμους. Τῆε Βίπιρῖε ᾿πβηϊτίνε ἰδ ἔγεεῖ 
υδεὰ ἴο Εχργεβϑ8 ἴδε ἰάεα οἵ δηγῥοςς οἵ 
ἀεεὶρη τοὶ ΟἿΪΥ ἰπ ἴδε ΝΤ δυῖ ἱπ 
οἰδεϑίςδὶ ἄἀσεὰκ (ϑορῃ., Οεά. Οοὶ., τ2; 
Τπυς., ἱ., 50, ἱν., 8; Ηετοά,, νἱΐ., 208, 
εἴς. ; ο΄. ννίπεγ- Μουῖε., Ογαρε., Ρ. 399). 
Οη τδε ἁγίους 3εε ὑυπᾶετ νεῖ. 1. Τογα 
8 ἃ φυεβιίοη, ποννενεσ, 45 ἴο ἴῃς ργεςῖβε 
5εῆδβε οἵ ἀμώμους. Τῆε Δδάϊεςιϊἷνε τηδδπ8 
Ῥοῖῖ “ νίπους δίαπιε" (ἑπεμὶῥαΐμ5) πὰ 
““νπουῖ ὈΪεπΊ 5ἢ "ἢ (ἑνεριαομίαἐμ5). [π 
τῆς ΠΧΧΟ ἴὸ ἰ8 ἃ βδογιῆςίδὶ ἴεγτη, δρρίεὰ 
ἰπ ἴδε Ἰδῖῖεσ βεηβε ἴο νἱςττηε (Εχοά. χχῖχ. 
1 [μὲν. ἱ. 3, τὸ, Π|. χ, 6, 9, το, χχῖϊ. 19, 
εἴς). [τ Π28 (πῖβ 86ὲπβὲ οὔ “νους 
ΙΕ 88 ̓ ᾿ 4180 ἰπ Ηξεδ. ἰχ, 14; 1: Ρεῖ. 
ἱ, το; ο΄. 1ῃ6 υδὲ οὗ ἴπ6 πουη ἱπ 2 Ρεῖ. 
ἶ. 13. [πὶ τὰ Ραδυϊπε ντιτπρβ ἰτ 18 
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ουηά, ἴῃ δἀάι[ίοη ἴο ἴπε ργεβεηῖ ράββᾶρε, 
ἰπ ΕΡΏὮ. ν. 27; ΡΠ]. 1]. χ5 (δσςοτγάϊηρ ἴο 
πε Ῥεβὲ σεδάϊηρ); (ΟἹ. ἱ. 22. [π ἴδε 
ἢγϑι δπά τηϊγὰ οἵ ἴμεβε ὁσουγγεηςεβ ἰξ ἰ8 
τεπάεγαά ὃγ ἴδε ΕΝ ““ντπουΐ Ὀ] τ 5ἢ,᾽ ἴπ 
τδε βεοοηά, “ ὈΙασλεῖε85 "Ὁ. Ου ἴδε στουπά 
οὗ υδᾶρε, ἐβρεοίδ!ν ἰπ ἴπε ΤΠ ΧΧ, πλὴν 
φοτηπηδηΐϊδίοτβ σοποίυθἀε ἴοσ ἴῃς βεσοοπά 
86η56. [1 ἰρῃῖ., δ.5., ἴα Κε8 (πε ροϊπὶ οὗ 
πε ἵνο δάεςιῖνεβ ἴο θὲ {παῖ τῆς ἔογπιεγ 
ἀεποῖεβ {πε εοησδογαίίου οὗ τπεὲ νἱοτίπη 
δηὰ {πὰ ἰδιίει 118 βέμεςς ἴογ ἴπε Ἴοη- 
βεοσδίίοῃ (Νοέες οβ Εῤίβέϊες οΓ Ῥαμὶ, 
Ῥ. 313). Τῇε Νυϊρ. ρῖνεβ ἐπιριαςμίαί, 
διὰ Νννγοὶ. “ψπδους τὐόης", Οη δὲ 
οἴδεσ παηά, ἴπεγε 8 ποιϊιῃίηρ ἰπ ἴπε νεῦβε 
ἴὸ βυρρεβί ἔπε ἰάεα οὐ βαςγίβεε οἵ ἃ υἱοέϊηι. 
Τῆα ρδγδ]]εὶ ραββαρε, 4150, π᾿ (Οἱ. ἱ. 22, 
μετα ΜῈ πᾶνε ποῖ οηἱὺ ἁγίους Δπηὰ 
ἀμώμους Ὀυϊ ἃ (πιτὰ δἀϊεςίίνε ἀνεγκλή- 
τους, ἰ8Β Οἡ ἴπΠ6 ΨνΠοΟΪς οἡ τΠδ βἰᾷς οὗ 
“ ΒΙΔτηεἰ 688. Τῆδῖ, ἴοο, ἰ5 ἴῃς ππιεδηΐηρ 
οἵ τε Ψοτὰ ἰπ οἰδββϑίςδὶ ἄτεεκ (6.6., 
Ἡετγοά. ἱΐϊ., 177), πὰ ἴῃ ἰπβοσιριίοηβ 
(Ο. 1., 1974). {ἱτεῖε ἱπάεεὰ ἀδρεη 8 θυ 
τῆς ἀεοίδιοηυ Ὀεῖννεεπ τῆς ἴννο β6ῆβεδβ; 
ἔοσ Ὀοΐἢ ἴοστηβ, “ μους ὈΪπλ  Βἢ ᾿" δηὰ 
“πους Β᾽Ατηα,᾽ τᾶν πᾶνε εἰλέςαϊ ἀρΡΪ1- 
οδιίομβ. ΤΠετῖα ἰβ {π6 ἔαγῖμεὶ αυεδείοῃ, 
δΒονενοσ,  ποῖποσ ἴῃ {Πὶ8 βιδίοιηθπιὶ Ῥδὺϊ 
828 ἴῃ νίενν ἴῃς σέαμάϊηρ οἵ Ὀεϊενεσβ οσ 
τπεῖς ολαγαεέεν---ὨΕῖμοΥ πε ἘΠηΚΒ. οὗ 
ἴδετη 48 ᾿υβιϊβεᾶά οἵ 25 ἀδδίριιεὰ ἴο δὲ 
βδηοιῆεά, ΥὙῆῶε δγριιπιθπίβ 'π βυρροσῖ οὗ 
τδε οδ]εςτίνε τεϊδιίοη το αοὰ θεΐπρ ἃ νίενν 
Ὠετε (Μεν., Ηδυρι, εἰς.) ἀγα ψεϊρῆιγ. 1ἰ 
ἰβ Βεϊά, 4.9.» [πὶ γίγνεσθαι Ψψουϊὰ ὃὲ 
τος ἀρργοργίδῖες ἴπδη εἶναι ἰξ πε ρεῖ- 
80η8] βδηοιιβοδιίοη οὐ Ὀεϊϊενθγβ ννὰ8 ἴῃ 
16 ντίτεσ᾽ 8 τηϊπὰ ; τὶ πη ἐμαὶ οαβε ἴῃς 
ἐν ἀγάπῃ νουΐϊά πιοτε παίυγα! γ μαναὰ 
ςοσλα ἰῃ δείογε ἴῃς κατενώπιον αὐτοῦ ; 
αῦονεα 8411, τἰδαι ἔπε ἴεποσ οὗ ἴπε βεςιίοπ 
88 ἃ ὙΠΟΪῈ ἰ8 οπ ἴπε εἰὰε οὗ τῃε ἢἤγβι 
νίεινν, ἰῆς Ἰάε8 41] ΠΣΟΜΡῊ τῆε Ραγαρταρῃ 
(νν. 3-14) θείης ναι ἀοἃ ἀοεβ ἔοσ 5, 
ποῖ ννῆδι ννὲ ἅγα πονν οἵ ἅσε πιδδπῖ ἴο ΡῈ 
ἱπυναγάϊυ το Ηἰπι, ἀπὰ (ἢς οδ]εςτίνε ἔδοῖ5 
οὔ ἴῃς ζογρίνεηθββ οὗ βἰη, δάἀορείοη, εἴς., 
Ῥείη οἰεατγῖν ἰηισοάυςεά ἰη νν. 7 Η΄. Οπ ἴῃς 
οἵἴδες παπὰ ἴδε εἰ ῖοαὶ βεῆβε 18 ΒΟ ΡΥ 
δἀνοςαϊεἃ ΌΥ πιδὴν (ΟἤὮγγβ., Ταξόρδυυ 
ΑἹΗ,, ΕἸ]., Οδπάϊ., ΑδΡ., εἰς.) οἡ ἴδ 
Ὁτοδὰ στουπά τῃδι ἰξ 18 80 πιυςῇ Ῥδυ} 8 
ΨΆΥ ἴο ροϊηϊ ὺ8 ἴο πεννῃε85 δπὰ πο 'πε88 
οὗ θ᾿ 245 ἴδε ρτεαῖ επὰ οὗ ἴῃε ᾿Ὀϊνίης 
ΡῬύτζροβε δηὰ ἴῃς Ὀϊνὶπε ς411 (Ρ1]. 1ϊ. 15; 
Ι ΤΏεβ8. ἱν. 7; 2 Τἤεββ. ἰϊ. 13; Τίιῖυ8 
ἰϊ, 14). ΤἼϊΒ ἰ8 βυρροτιεὰ διγίπεσ ὈῪ 
τῆς ργεϑεηςε οὗ ἴδε χυδὶ γίηρ ἐν ἀγάπῃ, 
1 τε 15 δἰιασπεά ἴὸ νοσ. 4; δηὰά ὃν ἴδε 
νεῖ ῃιν σοπβίἀεγαϊίοα τπᾶὶ τὰς ἁγίους 
καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους ἰῃ ἴδε 
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τ ἃ Οογ. (. 'κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, 5. " προορίσας 3 ἡμᾶς εἰς " υἱοθεσίαν 
τοι ν, 22) διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ 3. " εἰς αὐτὸν, κατὰ τὴν “Ὑ εὐδοκίαν τοῦ θελήματος 

οι ἀς 24: 
ονῖς. ἵν. 17 ναῖ. 5 ΝΕΓ. τι τα. τ Εοπι. νἱϊὶ. 15, 23, ἰχ. 4; Δ]. ἐν. 5 ΟὨΪΥ {. τ (Οἱ. ἱ. 20. 

ν Μαῖι. χὶ. 26}; [«υἱς 11. 14; ΡΒ]. 1. 15, ἐϊ. 13;.2 Τεβε. ἱ. στ; Ρβ. ν. 12. 

Ἐξν ἀγαπ. ἰβ ἰοίϊπεὰ νἱτἢ τῃς ογεροίπρ Ὀγ ΚΡ, ἔ, ΝΊβ. ; ἢ ἀπε 1οἸοννίπρ ὈῪ ἁ, 5, 
Οτῖς., Οἢγυβ., Τ μάτι, 

3 προωρισας Ὠ"Ρ. 

ΡΑγαἸεὶ ραββᾶρε ἰη (οἱ. ἱ. 22 ἰβ [ο]- 
οννεὰ ἱπιππεάϊδιεῖν Ὁ ἃ τϑίεσεπος ἴο 
ςοπείπυΐπρ “ἴῃ {πὸ ἔδλιτῃ, ρτουπάεά δπὰ 
βίεάέαβι, δπὰ ποῖ πιονεὰ αννᾶν ἔζοπ) 
1π6 ΒορῈ οὗ {π86 (οϑρεὶ". ϑογηβιῃίηρ 
ἁἀερεπάβ, ποννενεσ, οὐ ἴπε ροβίιἰοη οὗ 
1πε (ο]ονίηρ ἐν ἀγάπῃ, οὐ ΨΜὨΪΟἢ 5εὲ 
Ῥεῖονν.---κατενώπιον αὐτοῦ : δείογε Η νι; 
δας 15, Ὀείογε αοά. Ἐεδὰ αὐτοῦ, ποι 
(45 Ηδι]., εἴς.) αὑτοῦ ; δεε ΝΝίπετ-Μου!., 
Ογαρι., ῬΡ. 188, 189. 80, ἴοο, ἱπ {πε 
ῬΆτ4116ὶ ραββαρε (οἱ. ἱ. 22ὥ. Τῇε ργεβϑεηὶ 
ΔΡρτοραίίοη οἵ αοά ἰβ5 ἰπ νίενν, ποῖ Ηἰβ 
ξαΐυτα πμάρτηεπι. [ἰρῆς. τπιηκ8 τΠδὶ 
αοάὰ Ηϊπιβεῖξ ἰδ ἴπυ8 τεραγάεὰ 48 τῃὲ 
δτεδῖὶ μωμοσκόπος, ν»ῇῆο ἰπδβρεςίβ ἴπε νίς- 
Ὁἰπὶ5 δηἀ ἴδ κεβ σορπίζαπος οἵ Ὀ]επ δ 68. 
Βυῖ 1Π15 15 ἴο ἱτηροζὶ ἃ ῥγίεβι Υ ποῖίοῃ 
ΜΏΪΟΒ ἰδ ποῖ Ἔχργεββεά ἴῃ ἴπε σοπισχῖ. 
ΤῊϊβ ρῆγαβε τηὶρῃς δὲ βρθοίδ!]Υ ἄρρτο- 
Ρταῖς ἴο τῆς ἰάεα οἵ [6 βέαμαϊηρ οσ 
γείαίίοη οἵ Ὀεϊΐενεῖβ 8ἃ5 βυρροβεὰ ἴο ὃε 
ςοηνεγεὰ ὃὉν ἀμώμους. Βυΐ ἰϊ 4150 δυ 18 
1η6 ἰάεα οἵ ελαγαεέεν --- ἀμώμους “ἰπ 
αοά᾽ 5 βῖρῃι," “ἀπάες {πε εγε οὗ ἀοὰ 
45 νϊτηεβ8 ἀπὰ [υάρε, ἀπά 80 τη ἐγμέλ 
απ γεαϊδίν". ὙΠε τετπιβ ἐνώπιον, κατε- 
γώπιον, κατέναντι ἃτα 450 υδεἀ ἰπ [ἢ 5 
56η58 ἴῃ ἴῃε ΝΤ, πὰ ἄο ποῖ ἄρρεᾶσγ 
ἴο οὐοὺυγ ἴῃ ῥγοΐαπε ασεακ. ὙΠὲν ἅτε 
Ρεου αν ἴο {πὸθὶ ΓΤ ΧΧ, τπε Αῤοογγῥίια, 
πὰ ἴπε ΝΤ. ΑἹΙ ἴτε ἂγαὲ ϑεὰ ὃν 
Ρδυ], κατενώπιον Δηᾶ κατέναντι 5ρδτΓ- 
ἱπρὶν (1πῈ ἔογπιεσ οὐἱν ἤεῖε δηὰ ἴῃ 
ΟοἹ. ἱ. 22, 1λε ἰδῖῖεγ ἱπ οχῃ. ἵν. 17; 
2 (ος. 1ϊ. 17, χὶϊ. 190); πιοϑὲ γσεαιεηεν 
ἐνώπιον (Κοπι. [ἰ.- 20, Χίί. 17, χῖν. 
22; 1 Οοτ. ἰ. 29; 2 Οος. ἰν. 2, εἴς.), 
ΜΉΘ 15. αἷβὸ πιισῇ επηρονεά ἴῃ Πυ Κα 
ηὰ Βενεϊαιίοη, Ὥδνεσ ἴῃ Μαῖῖμεν οἵ 
Μασκ.---ἐν ἀγάπῃ: ἐπ ἰουε. Ννῆδι ἄοεβ 
1π|8 4υδΠν} ὙὉὙΠὲ ἀϊνίπα εἰδοίϊονι, 5ᾺῪ 
βοτης (α:ς., εἰς.). Βαϊ τπε γεπιοίεπεϑβ οὗ 
1π6 ἐν ἀγάπῃ ποπι ἴπε ἐξελέξατο πιακεβ 
{πῖ5, 1Γ ποῖ ἃπ ἱπηργαστςδῦϊα, αἱ ἰεαβὶ ἃ 
1685. Ππκεὶν σοππεοιίοηθ. [τ ἰβ ροββίδίε, 
ἰπάεεὰ, αἷβϑο ἴο γτεϊδὶπ ἴπε σοππεςιίοη οὗ 
ἴῃς ἐν ἀγάπῃ νυν νεῖ. 4 δπὰ γεῖ ρίνε ἴὲ 
πε βεηῆβε οἱ ἴπε ᾿ιυΐπε ἴονα, τ νὸ ἴακα 
τ τὸ φυα! εν ποῖ ἔπε ἐξελέξατο 4]οπε, Ὀυῖ 
πε ΨΠΟΙε οἰδυβε ννΠσἢ ἴτ σοποϊυάαβ. 
Ιπ τπδὲ οαβε {πε 1ἄδεα ννουἹὰ θὲ τῃδὲ τπῈ 

Ὁ Χρ. [ησ. Β, ΟἾτ. ; Χρ. Οτ., ΗΙἸ]. 

εἰεστίηρ ἂςὶ ἀπά τῆς οδ]εοὶ ᾿ς δά ἱπ νίενν, 
ΠΑΙΊΕΪΥ ΠΟΙ π688 πᾶ δ᾽απηεΐεββπεββ οἡ 
ουγ ρᾶγῖ, νγεσε Ὀοΐῃ ἄυς το αοά᾽β ἴονε 
δηᾶ δαὰ τπεὶς ἐχρίδηδίίοη ἰπ ἢ Τῆε 
οδοῖςε, ποννενεσ, ἄρρεᾶτβ ἴο ὃὈς Ὀδνεε 
αἰϊδοπίηρ ἴπε οἴδιιβα ἴο ἴπε ρῥτεοεάϊησ 
ἁγίους καὶ ἀμώμους ἀπά διιδοπίηρ ἰτ τὸ 
ἴπε [ο]οννίπρ προορίσας. (οπιπιεπίδίοτβ 
δηὰ ΜΝεγβίοηβ γα νεῖν ἀϊνἀεὰ οα τδε 
ηυεβιίοη. ΤΠ ἕογπιεσ 8 ἴπε σοππδοίίοη 
ἰπ ΤΡ, τὴε αἀοίῃ. «πὰ (ορι. Νν., τδε 
νυϊρ., ἴπε τεχὶβ οὗ ϑίερδεηβ, ΝΗ, δπὰ 
τῆς Εενίδβεῖβ, δηὰ ἰἴ ἰ5 ργεξεγσγεὰ Ὁγ Ετδϑβ., 
1ὰτἢ., ΒεΖα, Οαϊν., ατοι., ννεῖϑβι., ΑἸ, 
εἰρῆς. Τα Ἰδίϊεσ ἰδ ἴηε ςοπηβοιίοη ἰπ 
τε ὅ5γ7Γ.-Ρ, δηὰ ἰβ [οἱϊοννεά ὃν 1ΤῸῪτ 
πιαγρ.. ἘΝ νιαγρ., Οτῖρ.ν Οἴγυβ., τμάγι., 
ὙΠεορῆν., Αὐρυβι., Βεπρ., Ηδτ]., ἀε 
Μνεῖιε, ΟΙ8}., Ηοἕ., ΒΙεεκ., Μευ., ΕἸΠῸΝ. 
8οά., Ηδυρί, ΑΡδροῖὶ, εἰσ. ὙΠΘ ργορσίειν 
οὗ υπάετειδηάίηρ πε ἐν ἀγάπῃ 43 τιεᾶπὶ 
ἴο 4υδ]ν τπῸ προορίσας ἰ5 υτρεά οη 
ΒΌΟΝ στουπηάβ 85 {Π65ε---ἰμαὶ τε δι πα 
Ἐρίβεϊεβ. ἔσγηιβῃ πὸ Οἴμε ἰπβίδηςς οὗ 
ἅγιος ο᾽ ἅμωμος Πανίπρ αἰϊδοῃεᾶ το ἴτ 
ΔΩΥ ργαςε οἵ υἱγίις ἀεῆηεά ὃν ἐν δὲ {πῸ 
ἕοττῃ ἰπ ψῃϊςἢ τε ΠΟΙ πε585 οἵ ὈΪδ πε 6 585- 
Πε85 βῆονβ [ἴ56ε1}{ (Ηδυρι); {παῖ ἴτ ἰβ 
δεδιίηρ τπαὶ τπε ἰους νΠΙΟΝ ἰβ 18 ῥγίη- 
οἰρίε δηᾶ ρτουπά βῃου]ᾶ ρμεῖ εσηρῃδις 
ἐχργεδβίοῃ νπεπ {πε Ὀἰνίπε προορισμός 
15. ἤγβε ἱπιτοάυςοά (ΕἸ]., εἴς.) ; ταὶ τη 15 
οοπηεοῖίοη ἰ5 πτοϑὲ ἴῃ Παγπιοην νυν τε 
δβογιριίοη οἵ ργαῖβε (Μεγν.), δαηὰ νντῇ τπὰ 
Βαπίυβ οὗ πὸ ραγαρταρῇ 48 ἃ ὑνῃοΐε, νυ Ποἢ 
18 οοποογηεά σῇ ναὶ αοά ἰβ ἴο υ8 
ταῖμεσ ἴπᾶπ ννπᾶὶ νὰ γα τεαυίγεά τὸ θὲ 
ἴο Ηἰπι. Οη ἴπε οἴπεσ Βαπᾶ ἴῃ βυρρογῖ 
οὗ διϊδςῃίπρ ἴπε ἐν ἀγάπῃ (ο {πε ρῥτεςεά- 
ἱηρ, ἰξ ἰβ ρΡοϊπιεὰ ουἍἝ τπᾶὶ ἰπ νειν οὗ ἴῃς 
Βυβεαιεηῖ κατ᾽ εὐδοκίαν ἐπετε ἰ8. 1655 
τϑάβδοῃ ἔοσ ἱπιγοδυσὶηρ ἐν ἀγάπῃ ἰπ 50 
τ ρἤδις 4 ροϑβίτοη Ὀείογε ἴπε προορί- 
σας; τπδῖ, 1 ποῖ ἰη ἴῃς Ῥδυΐπε Ἐρίβι]εβ 
1πεπιβεῖνεβ, γαῖ εἰβενῆεσε οι πίη 
δηά νἱπους τπῈὸ ΝΤ ννὲ ἢανε ἰπβίδηποες 
ΔηΔΙορουβ ἴὁ {πὸ οοππεοϊίοη οὗ ἐν 
ἀγάπῃ υἱἢ ἀμώμους δπετε --- Ζ.5., 2 
Ρεῖ. π|. 14, ἀμώμητοι ... ἐν εἰρήνῃ ; 
1.ἅ. 24, ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει ; Οἴει. 
Ἐονι., 50, ἵνα ἐν ἀγάπῃ εὑρεθῶμεν δίχα 
προσκλίσεως ἀνθρωπίνης ἔκωμοι (εἰεεά. 
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ὉΥ [Γἰᾳμι., Νοίες; μὲ σμῤ., 313), ἀπά 
αῦονε 411 παῖ ἴἰ 15 Ρδυ]5 υϑυδὶ, ἢ ποῖ 
ςοπβίδπι, μαδὶς ἴο ρίαςε ἐν ἀγάπῃ αὔίεγ 
1π6 οἴδυβε ἴτ φυδιῆεβ (Ερῇἢ. ἵν. 2, 15, 16, 
ν. 2; Οοϊ. ἰἰ.. 2; τ ΤΠεδβ. ν. 13; οὗ αἷβο, 
τπουρῇ ἴῃ δβδοοίδιίοπ νυ ΟΥΠΟΙ [ΕΓΠΊ5, 
ι Τίπι. ἱν. 12; 2 Τίτη. ἱ. 13). Οπ τῆς 
ΨνΠΟΪ6 1815 οοππεοίίοη 15 ἴο Ὀς ρῥγεξεσγεὰ, 
πὰ ἐπε ἐν ἀγάπῃ ν}}] τπΠεη ἀεῆπε τῆς 
Βοϊΐπεβ5 δηὰ δ᾽απιεΐαββπεββ, Ἰνοἢ ἅτα 
τε ἐεπὰ αδπὰ οὔ)εοὶ οἵ ἀοά᾿ 5 οἰεςιτίοη οὗ 
8, ἃ5 Πανίπρ ἱμεῖγ ἰἸσυτῃ δηὰ ρετίεοϊοη 
ἴῃ πε βαργεπις ΟΠ γίβιίαη σταςς οὗ ἰονε. 
γε. 5. προορίσας ἡμᾶς: λαυὶπρ γογε- 

ογάἀαϊπεά μ5. Βεῖϊεγ, 15 ἐλαέ Ηδ ὕογε- 
ογάἀαϊπεά μ5. ΜΝ γοὶϊ. ρξῖνεβ “Πδίῃ Ὀιέοσα 
οτἀευπεὰ 8; Ὑγηά. δηὰ Οτδηπίοσ, 
“ ογάεγηδά υ8᾽; δῃηά 50 {πε ΕΝ, “ἴογε- 
οτἀδιπεὰ ", Βυς ἴδε Οεπενδη, [πὸ 
ἘΒεπιίδῃ δηὰ τῆε ΑΝ, ἐο!οννης ἴδε 
ῥναεάεσίἑπαυϊέ οἵ τῇς Νυϊρ., εῖνε “ ἀϊὰ 
Ῥγεάεβείηδῖς υ5,᾿ “παῖ ρτγεάεβιϊπαιεὰ 
ι.5,᾿ “ Πανίηρ ργεάεβειπαϊεὰ υ5. νΏ1ε 
ἰῃ Εοπηδηβ δπὰ Ερῃεδδβίδπβ ἴπε ΑΝ δάοριβ 
“ ῥγεδεβιϊηδίεα," ἱπ σ Οοσ. ἰΐ. 7 ἰξ Π48 
“ Ἰοσεοσάδιπεά ". [}κ 5 Ῥεβὲ ἴο δάορι 
“νεογάαὶπ «ἱἱ τπσουρῃ, 8Ἃ8 προορίζειν 
πλεδη8 ἴο ἀείεγηιίης δείογε. πε νεῖῦ 
βεεπὶδ ποὶ ἴο οοσὺς εἰἴμεῖ ἰπ τπὸ ΤΧΧ 
ΟΥ ἰῇ δὴν ἄτεεκ υντίϊεγ είοσε Ρδυ]. 
[ς 18 ἐουπὰ ἱπ Ηεϊϊοάογυβ, Ιρηδιίϊυβ, 
εἰς. [ἴπ τῆῃεὲ ΝΤ ἰτ ἰβ δἷνναυβ υβεὰ 
οἵ ἀοὰ 45 ἀειεογπιπίηρ ἔτοτη εἰεγηϊτυ, 
ΒοπΊ ΘΙ ΠΊ65 ὙΠ τῆς ἐυγίμεγ ἀεβηϊίοη 
πρὸ τῶν αἰώνων (1 Οοτ. ἰ!. γ)---ἀεοτεεὶπα 
ἴο ἀο ϑοπιειῃίπρ (Αςῖβ ἱν. 28); ἔογε- 
οτάδι ππημ ἱπίπβο ΟΥ Ρεγβοῃβ (1 Οος. ἰϊ. 7; 
Ἐοπη. νὴ}. 29 ΠΗ.) ; οζ, 45 βεγε, ἀρροϊπιίῃ 
οπ6 δεΐργεμδηὰ το βοπηεϊπίηρ. Τα πρ 
ἴπ ἴπε σοτηρουπὰ νεγῦ δχργεββεβ ἴῃς ἴδοι 
{παι τῆς ἄξογεε 15 ργίοσ ἴο {πε γεα] βαιίοη 
οὗ 1ἴ8 οὔεςι. Γῇδ δοζ. ραγῖ. πᾶν δὲ 
τ κε 48 ἐωριῤογαὶ (50 ἴπ6ὸ ὅ'ζ.- Ρἢ1].), ἴῃ 
ὙΠΟ οα5ε ἴδε γογεογάϊ παέίοη νουἹὰ θὲ 
ΒοπλοιΠὶπρ' ῥγίοτ (ποῖ ἰπ ἐΐ»φ, ἰπάεεά, δας 
ἰπ ἰορίεαί οτὰετ) ἴο τῃε εἰδοί᾽ον, πὰ τῆς 
εἰεσιίοη ννου]ὰ δε ἀεβηπεὰ 458 ργοςεεάϊηρ 
οη ἴπε ἑογεογάϊπδιίοη (ΕἸ}., ΑἸΓ,, εἴς.). 
Βυϊῖ ἴἴ πᾶν αἷβδο Ῥὲ ἴᾷάκεῃ ἂ5 "ποάαϊὶ, ποῖ 
Ρτίογ ἴο πε εἰθοτίοπ Ὀὰὲ σοϊποϊάεηϊ ἐνίιἢ 
τ, ἃηἀ ἐχργεββίηρ ἴπε πιοάε οἱ ἰϊ5 δαί! οη ΟΣ 
τῆς ἔογγη νν ϊςἢ [τ τοοῖ--- ἢ τῆλι Ηε ἔοσε- 
ογἀδίπεὰ τ᾿ (Μεν., εἴς). οἷ τῃϊ8 δε 
οὗ τῃε δοσ. ραγί. βεὲ ὑν᾽πεγ- Μουϊ., σγαρη., 
Ῥ. 430. ΤΠΙβ 5 ἴπε τῆοόγὸ ργοῦδοθίε νίενν, 
Ὀεσαυβθα πὸ γϑαὶ ἀϊβεϊποιϊίοθ Ἄρρεϑτβ ἴὸ 
θὲ πιδάε δείννεεη ἴπε ἐκλογή δπὰ τπε 
προορισμός Ῥεγοπά ννῆαι πιᾶὺ ὃὲ βυρ- 
Βεβιεὰ ὃν τπὸ ἐκ ἰπ τῆς οπε δηὰ ἴῃ πρό 
ἴπ πε οἵδεσ; τῆς ἰάξα ἴπ πε ἐκλογή ὑεὶης 
υπηάδετβιοοὰ ἴο θὲ ται οὗ ἴπε παςς ἥγοηι 
ΜΠΪςἢ τῃς βεϊδοϊίοη 15 τηδᾶς, δηὰ {παῖ οὗ 
1πε προορισμός {πε ῥγίογὲέν οὗ ἴπε ἀεςτες 
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(ΕἸ1.). [τ 8 αἷβο το δε ποιϊςεὰ (ο( Μεγ.) 
τπαῖ θοΙῃ ἴῃ Εοπιδηβ (νῖ!. 209) ἀπά ἴῃ 
1 Ρεῖεσγ (Ἷ. 2) ἰξ ἰδ τῆς πρόγνωσις, ποῖ 
1πε προορισμός, τπᾶὶ 5 τερτεβεπιοὰ 45 
δηϊεςεάδης ἴο ἴπε αἰεοϊίοη οὐ 45 ζοσπιὶηρ 
ἰϊ8 ρτουπά. Τῆΐβ Ὠἰϊνίπε προορισμός, 
{κε ἴῃς Ὀϊνῖπε ἐκλογή, Π45 ἰπ τ6 Ρδυ πα 
νυττηρ5, ἰπ νΠΙ ἢ ἴξ τεσεῖναβ [15 ἰο ει εβὶ, 
τηοϑὲ ςοπιρίεῖθ, δηὰ πιοβδῖ υπηυαϊβεὰ 
βίαϊετηεηῖ, ποῖ ἃ βρεουϊαῖνε δυϊ δη ἰη- 
ἰδηβαῖν ργδοιῖςαὶ ἱπίεγεβί, εβρεςίδ!ν ἢ 
τερατά ἴο ἵννο τπὶπρβ οὗ πιοϑὲ ἱπηπιεάϊδίε 
Ῥεγβοηδὶ σοηςεγη---ἰῆς δε] ενεγβ ἰποεη- 
ἔνα ἴο ᾿ἷνε ἴπ πενγπαββ ἀπά Ποϊἑπαβδ οὗ 
1πππ (ο 11. 10), ἀπά πἰβ ἐποουγαρεπιεηῖ ἴο 
τεϑῖ 'π ἴῃς Ὠινίης βαἰνδείοη 88 ἔοσ ἢἰπὶ 8π 
αβϑυγεὰ βαϊνδιίοη.---ε:ς νἱοθεσίαν : ππίο 
αἀοῤίοη. Οτ, 85 ἴῃς ΕΝ ρίῖνεβ ἰξ, (οἹον- 
ἱπρ τμῈ αὐοῤέϊο βίέονμνι οἵ τῃε ΝΌ]Ε., 
“ὉΠίο δἀορίιοη 48 βοηβ ᾿". [{ἰ8 Ρδυϊΐπα 
ἴεγπι, ἀπά σοῆνουβ δῃ ἰάεβ ἀϊβείποι ἔγοπι 
ἀπὲ οὗ σομπελὶῤ δπὰ εἐχρίδπδίογυ οἱ ἰξ. 
Τῆς βοπδῆϊρ οἵ Ὀεϊϊενοτβ, ἴπὸὶ ἴδοι τηδί 
ΠΕ ἃγα οδιϊάσεη οὗ αοά, ΝΠ ἢ τῃς ρτῖνὶ- 
Ιερεβ δπηὰ στεβροπβί δι τε θεϊοηρίπρ ἴο 
βυς ἢ, ἤπάβ ἐγεαιθηὶ ἐχργεβδίοη ἴῃ (ἢ ς 
ΝΤ ντίπρβ. Βυΐϊ ἰξ 18 οηἷν ἱπ πε 
Ῥαυϊπε Ἐρίβεῖεβ τπαῖ τὰς βρεοίῆς ἰάεα 
οἵ υἱοθεσία οζουτθ, δΔηὰ ἰπεῖε ἰη ἔνε 
ἰπβίδηςεβϑ (Εοπῃ. νἱῖϊ!. 15, 23, ἰχ. 4; αἱ. 
ἷν. 5; ΕΡΏὮ. ἱ. 5). ἴπ οπε οᾶϑε ἰτ ἰβ ἀρρίεὰ 
ἴο ἴπε βρεοΐδὶ τεϊδιίοη οὗ [βγαεὶ ἰο αοά 
(Εοπι. ἰχ. 4) ; τῃσίςα (πῃ. νἱ". τς; δ]. 
ἵν. 5; ΕΡΉ. ᾿. 5) [ἴ ἰβ υβεὰ οὗ {πε ργεϑεηῖ 
ΡῬοβιϊίΐοη οὐ δεϊϊενεῖθ ἱἰπ ΟἾγιβ ; οπςς 
(Εοπι. νἱϊ, 23) ἰξ τεΐεσβ ἴο τῆθῖγ ἔαΐυτα 
οοπδβυπητησίίοη, ἔπε ταϑυγγεοιϊίοη οἵ {πε 
τῆδι Ψ}] δὲ τπὲ6 [Ὁ]] τηδηιζεβιδτίοη οἱ 
1πεῖγ βοπβῆρ. [τ ἰ8β ἃ ἴεγπὶ οὗ γείαίίοη, 
Χριαββίπρ ΟἿΓ 5οηβῆὶρ ἰπ τεβρεοὶ οἱ 
σἰαπάϊηρ. [ἴ Ἄρρεατβ ἴο ὃς ἴάκβη ἔγοτη 
τε Βοπιδᾶη ουδίοπι, ἢ ΜΚ ΠΙσἢ Ρδὺὶ 
ςου]ά ποῖ [41] ἴἸο ΡῈ δοᾳφιδίπιεά. Απηοηρ 
πε 1ενν5 πότε ννεῖε σαβεβ οἵ ἱπίογπιδὶ 
δάορτίοῃ, 85 ἰπ τῇς ἰπβίδπςε οἵ Μογάδοδὶ 
δηὰ Εβῖπες (βίῃ. τ. 7). Βυῖ δάορτίοῃ 
ἰπ πε βεῆβε οὗ ἴδε ἱεραὶ ἰγαπβίεγεηοε οὗ 
ἃ οἰ] ἴο ἃ (ϑπΉΪν ἴο ννϊςἢ ἰς ἀϊά ποῖ 
Ὀείοης Υ ὑἱτῖ Παὰ πο ρίδαςε ἱπ ἴπε 
7εννΊ 5 ἰᾶνν. [ἢ Εοπιδη ἴᾶνν, οἡ ἴῃς οἵδ 
μιαπά, ῥγονίβίοῃ ννἃ5 πιαάς ἴογ {πε ἴγᾶπ8- 
δοίίοη Κηοινη 48 αὐοῤίϊο, τῆε τακίπρ οὗ ἃ 
οὨ ἃ ΠΟ ννὰ5 ποῖ οπε᾿ 5 τὰ Ὀν Ὀιγῃ ἴο 
θὲ δ΄᾽5 βοη, ἀπά αγγοραἰΐο. ἴῃς ᾿ταηϑίεσθηοα 
οὗ ἃ 5θ0η ννῆο ν'85 ἱπάδβρεπάεπι, 45 ΌῪ 188 
ἀεδδῖῃ οὐἩ ἢΠίβ ργορεσ δίπεσ, ἴο δηποῖποσ 
(ΔῖΠπεῦ ΌΥ 8οϊεπηπ ρυῦδὶῖς δοῖ οἵ πὲ 
Ῥεορίε. Τῇῆυβ ἁπιοηρ ἴδε Ἐοπιδπβ ἃ 
οἰΖεπ ταῖρμς τεσεῖνε ἃ μὰ ννμο ν 85 
ποῖ Πἰ5 οὐνη ὉΥ δίγ ἱπῖο 5 (Ἀπ ἀπά 
δῖνε Πἰπὶ Πῖ5 πάπα, θὰ πὰ ςουἱά ἀο 50 
ΠΥ ΌΥῪ ἃ ζογπιδὶ ἂςῖ, αἰϊεβιεά Ὁν ννἱῖ- 
πεββεβ, ἀπά ἴπῸ βοὴ ἴῃυ5 δάοριεὰ παὰ 
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ἰπ 4}} 15 επτίγεῖν ἴῃς ρῬοβιτίοη οὗ ἃ ἍἽμἹά 
ὃγ Ὀἰγίῃ, ννἢ 411 τπε τίρμιβ ἀπὰ 411 {πε 
ΟδΙ ραιίοπβ ρεγιδι πίπρ το παῖ. ΒῪ “δάορ- 
τίοη,᾽ τῃετείοτε, Ρδυϊ ἀοεβ ποῖ τηξᾶπ ἴδε 
Ὀεβίονδι οὔ τῆς ἢ} ρῥτίν!]ρεβ οὐ τῆς 
ΆτΑΙΪν οα ἴποβα ννῃο ἅτε 80Πη8 ὃν πδίυγε, 
δυῖ τῆς δοςερίαπος ἱπῖο {πῃῈ ἰδπηΐν οὗ 
ἴῆοβε ννῆο ἀο ποῖ ὉγΥ παῖυγε δαίοπρ ἴο 
ἴῖ, ἀπᾶ τε ρἱδοίπρ οὗ ἴῆοβε ψνῇῆο δὲ ποῖ 
80Π8 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙν δηὰ ὃῪ τίρπμε ἴῃ τῆς ταῖδ- 
τίοη Ῥσορεσ ἴο ἴποβα ννῆο δῖε 80η8 ὉΥῪ 
νιγῃ. Ηδξεηςε νἱοθεσία ἰδ πενεῖ δβιγπεὰ 
οὗἩ ΟἸσίβι ; ἔοσ δε δἷοῃμε ἰβ ὅοη οὗ αοὰ ὃν 
παῖυγε. 80 Ῥδὺϊ γεραγὰβ οἱσ βοπβῆ!ρ, 
ποῖ ἃ5 ἱγίηρ ἴθ ἴῃς παίυγαὶ γεϊδιίοπ τῃ 
ψΠΙΓἢ πηεη βίδηᾷ ἴο αοἀ 5 Ηἰ5β ςπι]άγεη, 
δυϊ δ5 ἱπιρὶ γίηρ ἃ πενν τεϊδίϊοπ οὗ ργᾶςβ, 
Ιουπάεά οη 84 σονεπδηῖ τεϊδίίοη οἵ αοά 
δηὰ οἡ ἴπε ννοσκ οἵ Οῃγίβε ((ἱ. ἵν. 5 Η1.. 
--διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ: ἑλγομρὰ Ἅέτης 
ΟἈγέσε; ἴῃ τῆϊ]5 οαβὲ ποῖ ἐπ ΟἾσίϑβε δυϊ 
ἑλγομρὴ Ἡϊτα. Τῆι ἰ8, ἰξ ἰδ [σου ρῃ τῃα 
τηδάϊδιίοη οἵ ΟΠγῖβε ἰδὲ οὺυγ δάοριίοη 85 
80Π8 ἰδ ταὶ δε; οὔ (δἱ. 111. 26-ἷν. 7. 
ΕἸβενπεγε {πε δέλέσαὶ 5᾽ἀε οἵ πε βοπβῆ!ρ 
ἷθ ἐχργεββεά, Εος ἀοά ποῖ οπἱν Ὀτίηρβ 
8 ἱπῖο τῆς ταϊδιίοη οἵ βοῆβ8, Ὀὰϊ πηᾶκεϑ 
υ8 Β0Π8 ἰπ ἱπινατὰ γεδ!ν δηὰ σπαγαςίογ, 
δὶνίπρ υ8 τῆς δα] τηϊηά, Ιεδάϊπρ α5. ὈῪ 
Ἦ!8 ϑρίσίς, ἐγαπβ αἰτίη 8 ἱπῖο ἴῃς Πἰδεγῖν 
οὗ τδε ρίογυ οἵ Ηἰβ Ἵοπιάσεη (Εοπι. νῖϊ!. 
12,14, 21; 64]. ἱν. 6).---εἰς αὐτόν: μπίο 
Η:Ἰπιεεῖ, ἰμδὲὶ 15, ποῖ υπῖο Ολγὲςέ, 85 ᾿ὲ 
γνεῖϊε, Ν. ϑοάδη, εἴς., 81}}} τῖπκ, Ὀυῖ 
υπίο Οοά. Ἡδετς, 48 ἰπ νοῖ. 4, ννε τεδὰ 
αὐτοῦ, ποὶ αὑτοῦ (45 ϑίερῃεηβ, ΜΠΠ, 
Οτεβθδοῇ, εἴς., ρὰΐ 10), {πε νυτίτετ ρινίπα 
[τ 28 ἔτοπὶ ἢΐ5 οὐγῃ ϑιδπάροϊηι. Ηονν ἴ8 
116 ἴο 6 υπάετειοοά ϑ [τ τΔῪ τηδδῃ 
ΒΙΤΊΡΙῪ ἵπαῖ αοά ΗἰπΊ5ε}7 ἰβ τπε Εδίμεσ το 
ΜΠοπ ΜῈ ἅτ ὅσουρῃε ἱπίο 114] τεΐδ- 
εἰοη ὈγῪ δάοριίοη. [π ἐμαὶ σαβε ἴπε ροΐπι 
ψουὰ ΡῈ τῆς ρίογυ οἵ ἴπε δάορτίοη, ἰπ- 
ΒΠΊυΟἢ 48 ἰξ ἰΒ αοἀ Ηἰπιβεῖϊῖ πὰ ποῆς 
1688 ἴῃδπ Ηε ννῆο Ῥεσοπηεβ οὺγ Εδίπεσ ὉῪ 
ἴς ἀπά ἴο Ψῇοπὶ (πε ἰογεογάϊηδιίοη ἱπίο 
τῆς Ροβίτίοη οἵ βϑοηβ8 ἰοοκβ. ΟΥ̓ ἰΐ ΠΊΔΥ 
Ῥε τπ6 ἀεερεσ ἰάεα τπαὶ αοά Ηἰπιβεῖζ ἰβ 
δε επ6 οὗ ἴτε οτεογάϊπαιίοη, 45 ΟΠγίβι 
ἰ8. 118 τηεάϊιπι οὐ σμδηπεὶ. Τῆε εἰς ἰ5 
ποῖ ἴο Ὀ6 οοηδιδεά «γἱῖἢ ἐν, ποῦ ννουϊά 
ἴδ6 ἰάεα ἴπὰβ δὲ τεἀυσεὰ ἴο {παῖ οἵ 
δίσωρίε ροββεββίο᾽θ. Ηετσζε ἴπε εἰς πῦδῪ 
ταῖμογ ἤᾶνε 115 τηοβί ἀεβηΐίε ἕογοε, εχ- 
Ῥτεβδίηρ τε ροαὶ οἵ 4]1. Τῆε ἢπαὶ 
οὔ)εοῖ οὗ αοά᾽ 5 ἑογεογάϊπδιοη οὗ υ8 ἴοὸ 
{πε βίδηδίπρ οὗ β80η8 18 ἴο Ὀσγίπρ' υ8 ἴο 
Ηἰπιβεῖξ, ἱπίο ρεγέεςς ξεν ΒΡ ν ἢ 
Ηἰπι, ἱπίο δάοτίῃρ, ἰονίηρ τεϊδιίοη ἴὸ 
Ηἰπιβεῖῦ δ {πῸὸὶ ἴσὰὺς Ἐπά δπά Οδ]εοι 
οὗ οὖς Ῥείῃρ.---κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ 
θελήματος αὐτοῦ: αεορογάϊηρ ἰο ἐλε ροοάὰ 
}.|6αϑεγε ΟἹ Ηὶς τοῖ!!. ΝΥ ςἷ. ρῖνεβ “"Ὁγ ἴῃς 
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Ῥυγροβε οἵ Ηἰβ νν}]}"; ἘΠ πλ., “᾿δοοοτγάϊπρ' 
ἴο ἴπε ρυγροβε οὗ Ηἰβ νν1}}""; Τγπά., “δς- 
οογάϊπρ ἴο {πε ρίεαβυγτε οἵ Ηἰβ ψν}}} "; 
Οεδη., αςη., ΑΥ, “"" δεςοτάϊηρ ἴο ἴδε σοοὰ 
Ρίεαβυτε οἵ Ηἰβ νν}}} ". Τῆς πουη εὐδοκία 
(νυ ]ε.-ΟἸεπι., δεμοῤ[αοὶἐπνη) 18. ἃ ὈΓΠ0]1ςΑ] 
ἴεστη. [ἐ ἰδ ποῖ ουγγεηῖ ἰη ὑγοΐαπε Οτεεκ, 

Ῥυϊ τεργθϑεπίβ πε ἿΣῚ οἵ τμε ΟΤ᾽ (ε5- 
Ῥδοίδιν ἰη ἴῃς Ῥβ4!γ}5), ἀπὰ οσουγβ ἃ ροοὰ 
ΤΏΔΗΥ ἔἰπη68 ἴῃ ϑῖτ. [Ιη ἴπεὲ ΝΤ 1 ἰ5 ἐουπά 
τῃσίοε ἰπ πε αοβρεῖβ (Μδῖι. χὶ. 26; [υκεὲ 
1ϊ, 14, χ. 21), δῃὰ 5ῖχ {ἰπ|ε8 ἰπ τἴπῈ Ῥδιυ πε 
Ἐρίβε165 (οπι. χ. συ; ΕρὮ. ἱ. 5, 9; ΡΏ!. 
ἦ. 15. 1. 13; 2 ΤἼΒΒ8. ἱ. 11), θὰ: ποννῆεσα 
εἶδε. [τ πδ8 ἴῆε βεῆϑβε (4) οὗ τοῦ (Μδζῖ. 
χὶ. 26; [νυκς χ. 21), ρΡαβϑίηρ ἱπίο ἴμαΐϊ οἵ 
ἀεεὶγε (οτι. χ. 1); δπὰ (δ) οὗ ροοα «εσὲϊὶ 
((ὐκε ἰἰ. χᾳ; Ερῆῃ. ἴ. οἱ ΡῬΒΠ. 1. 15, 1ϊ. 
13)» ραϑϑίηρ ἰηῖο δὲ οἵ ἀεί λέ οἵ εαἐΐ5- 
“αείίοη (, Τ 688. ἱ. ἔλνν Ηετε ἰδ ἰβ ἰδίκεῃ 
ΌΥ πιοβὲ (Μευν., δὲ εἴίε, ϑ8ιίεσ., ΑἹ, 
ΕἸΙ., ΑΡδοιέ, εἰς.) ἰπ τῆς βεῆβε οὗ δεμε- 
ῥίἰαείέμνι, ῥμγῥοσε, ϑουεγεῖρηι σομηϑεὶ, ἃ5 
εαυίναϊ!εηι ἴο κατὰ τὴν βονλὴν τοῦ θελή- 
μᾶτος αὐτοῦ ἰπ νεῖ. 11. [Γιρῆι., Φ.΄., 15 
οὗ ορϊπίοη τπαῖ, νῆες [18 σεπίγαὶ ἰάθα 15 
“ΒΑ ὈΒίδοιοη,᾿᾿ τ ΠῚ ὁ Οπν ἴΠπεπ πιεᾶῃ 
“Ῥεπενοίδηςε ̓  νπεη πὰ οοπίεχι ροϊηϊβ 
ἴο Βοπιὲ ρεΐβοῃ ἐοιυαγάς τυλορι ἴῃς 548115- 
ἐλοϊίοη 18 ἐεϊς ". ΗἜ τεΐεγβ ἴο ἐν ᾧ εὐδό- 
κησα ἰπ Μδῖι. 1]. 17, ἀπά ςοπιεηάβ ἴπαὶ 
ψΜΠουϊ βυσῇῃ ἱπάϊοαιοη οὗ ἃ ρεγβοπαδὶ 
οὔΐεοε “τῆς 58ιϑἔδοιίοῃ 18 ἔεϊς ἴῃ τς 
δοϊίοη ἰἴβεῖζ, 80 παῖ τῆς ψοτὰ ἰβ. υϑεὰ 
ΔὈΌΒοΪυϊεῖγ, ἀπὰ βρη ῆςεβ " σοοά ρἰεδβυτε, 
ἴῃ τε βδεῆβε οὗἉ Ἅ" ἀεβίγε, "ρυγροβε, " ἀε- 
βρη" (Νοέες, μέ φεῤ., 314). Βαυῖ ἰπ τπε 
Ῥαυϊπα ἘΡΙδΗτα ψΏεη ἰξ ἰ8 υδεὰ οὗ αοὰ, 
1 18. ἃ ἴεσπὶ οὗ στᾶςς, Ἔχργεβϑίπρ “ ροοὰ 
Ρἰεδβυγε" δ8 αϑιὰ προς ἀναξίως Ψ]}, 
Διὰ ὄνεη ἤθη υδεᾶ οὗ τηδπ ἰξ σοῆνευβ 
186 βᾶγπης ἰάδα οὗ ροοάμες5 (οπι. χ. 1ἱ; 
ῬΏΠ. ᾿. 15). Νοσ ἄοεβ ἴῃε οοπποίδιίομ 
ἌΡΡθᾶσ ἴο δε ἀϊβεγεπὶ ἱπ 186 οσουγτεηοαβ 
ἰπ τπε σοβρεῖὶβ (Μαδῖί. χί. )6; [ὐὺΚε ἰἰ. 14; 
χ. 21). [π τΠδ ῥργαεβεηῖΐ ρᾷββαρε ἰξ ἰ8 οτἱν ἴῃ 
τεϊδίιοη ἴο {πε ρτδος οὗ Ηἰβ ἀβα!πρβ ἢ 
δἰπῆ]} τηθη {πὶ τεέεγεηος ἰ8 τηδᾶς ἴο ἴδε 
ΨΙΠ οὗ αοἁ. Τῇε οἴδυβε ἰπ ᾳυεϑβιίοη ὕγε- 
βεηῖβ ἴπδὶ ρσᾶςβ ἰπ πὸ ραγίουϊαγ ἀβρεςὶ 
οὗἩὨ [18 βονεγεῖρτι, υππηεγιίεὰ δοίίΐοη [ἴἰ 
δἀὐὰβ ἴτε ἰδϑδὶ ποῖε ἴο {πε βίδιεπιθηὶ οὗ 
πε ννοηάετιβ οὔ ἴπε Ὀϊνίπε εἰεσιίίοπ ὉΥ 
ἐχργεδββίηρ τῆς ἴδοις τπδὶ (ἢδϊ εἰεςτίοη ἀπά 
Αοά᾽5 ἑογεογάϊπαιίίοη οἵ υ8 ὑπο δδοριϊοη 
ΤῈ ποῖ ἀυε ἴο Δγν ἀεβεγῖ ἴῃ ὕ8 ΟΥ̓ ΔΠΥ- 
τπῖηρ ουϊδίάς αοὐ Ηἰπιβεῖδ, θὰς ἅτε δοὶβ 
οὗ Ηἰβ ονη ρυτε ροοάπεββ, ογὶ σ᾽ παιϊηρ 
ΟἿΪγ πὰ ψ ΠΟΙ ἴῃ ἴπε ἐγεεάοτη οὗ Ηἰβ 
οννῇ ἵἱπουρῆῖβ δηὰ ἰονὶπρ' σουηδεὶ. 

Μετ, 6. εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 
αὐτοῦ: ἰο ἰδτ ῥγαΐδε οΓΓ ἐδιε ρίονγν οὔ λὲς 
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αὐτοῦ, 6. εἰς “ ἔπαινον " δόξης τῆς ἢ χάριτος αὐτοῦ, " ἧς ὃ " ἐχαρί- ν 5:ε ΡΒ. 
ΔΙῚ 

τωσεν ἡμᾶς "ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, 7. " ἐν ᾧ ἔχομεν " τὴν " ἀπολύτρωσιν Ρι. ἰ. 7. 

423: ΟΟΪ. ἱ. 27. ἃ δίισ., Αςίδ ἱ. 1 γε. 
ἃν. 3, 4 τεῦς Ὁ (οὶ 1. 1, 14; τ Οοσ. ἱ. 

χΞ Εοχα. ἱϊΐ. 
Ζ1,Κε ἱ. 28 οὨἱν ἐ; ϑ5ὲσ. χνἱϊἹ, 1γ,; Ῥβ. χνὶΐ. 25 ϑυτηωγῃ. 
ς [μυκε χχὶ. 38; σεν, ΠῚ ᾿ ἰ, 24; τ (οσ. ἑ. 3ο; (οί. ἱ, τᾷ; 

Ἡδεδ. ἰχ. 15, χὶ. 35; Ὠδῃ. ἶν. 32, ΟΠΐ8. Μ8.; βες Ῥξς. ᾿ἰχνἱϊ]. 18; 158. ᾿χίϊΐ. 4. 

᾿ τῆς δοξης ὈΕ. 
δεν ἡ, ψ 1 ἢ 

Τμάτι,, Πδπι., 

3 τῆς οπ]. Ὠλτη. 

30 ΕΕῈ (οπι. η)ὴ αΚΙ;,, πιοδὲ Μ55., 5υ1:.-Ρ., Βδ8., Οἢσ. (λος ἰοϑο), 
ἰςϊογίπ., Ασηθγβίσ. ; τεχὲ ΑΒ 6, 17, 23}, 47, 57, 8].. Οτίβ. Οἢσ. ; η ΤῊ. ; 

και. Αἴεσ ἡγαπ. ἰπβετῖ νιω αντον ὈΕΕῸ, δβυτγ.", ἅ, ες, ᾧ, σ, νξ., ὅγτ.- Ρ., σοιῇ,, εἴς. 
4ἐσχομεν Ὦ, Οορέ. (αεεεῤίνιμ5), ΕΤΏ., [τεπ.210. εχ 9 ΑΒΙῸ» ἜΕΟΘΚΙΡ, ἀ, ε, 

ἔ, 6. Νυὶξ., ϑυτοῦι. Ασπλ., Οοίὰ., Ιγεη.33. Οἵ, Ογτγ,, Τβάϊ., ΝἹοιτοτίη., [ετ. 

εἴαιε. Ὑνῖςε ἀραῖΐπ ἴῃ [ῃε βάπὶιῈ ςοηίεχί 
νε Πᾶνα ἴδε ρῆγαβε “ ἴο {πε ῥγαΐβε οἵ ἢ15 
ἴον" (νν. 12, 14). Ηετε ἴξ 18 πε βίογυ 
δΡεοἤ Αγ οὗ αοἄ 5 στδᾶςς, δπὰ τπε ργαΐϊβε 
οὗ τῃδὶ ἰβ πον βιδιεὰ ἴο Ὀ6 τπε υἱεπιδῖα 
εηάὰ οὗ αοάΒ ἐογεογάϊπδιίίοη οἵ 8 υπίο 
δἀοριίοη, 45 οὐζ δάορζίοη [1561{ ἢδ5 Ῥεεῃ 
ἀεοϊατεά το ῬῈ {πε οὐ͵εςὶ οὗ {δε ἔογε- 
ογάϊπδεϊοαθ. ἀοά᾽β ἤἥπαδὶ ρυγροβε ἰπ Ηἰβ 
εἴεγηδὶ ἀειεσπιιπαιίοηβ, δηὰ ἴῃς βυργεπλα 
επὰ ἴο ννῆϊοἢ 411 τπαὲ Ηε νν"1}}18 τερζάϊηρ 
Ὁ5 Ιοοκϑβ, ᾶσε πε τηλη δβίδτίοη δηἃ δάογίηρ 
τεοορηίτίοη οἵ Ηἰ5 στδος ἴῃ 118 ρἱογίουβ- 
Πε85. 80 Οἤσυβ. ρυΐβ 11 Ὀτεὴγ ἵνα ἡ τῆς 
χάριτος αὐτοῦ δόξα δειχθῇ. Τῆε ρῆγαβε 
ΤΆΕΔΠ8 τῇοτς ἔπδη “τὴς ῥγαῖβε οἵ ἢίβ8 
εἰοτίουβ στᾶσα ᾿. ΙΓ ΟΧργεξβεβ Πα βεϊεὶπη 
ἴοι οα ἀοὐἷβ ρασῖ, δπὰ ἴδε Ἰογζῶι 
ςοπίεβϑίοη οὐ πηᾶπ᾿5 ρασῖ, οἵ ψνπαὶ {πὰ 
Ὀϊνίπε ρσᾶοα ἴῃ ἴπεβε εἴδγηαὶ οουπβεῖβ 
18. πῃ τῇς ὐδίτεν οὗ 1158 βρίεπάουγ, ἰϊ8 
πιαρηίῆςεποα. μᾶῖ τπῖβ ἰ8 τε ἰάθα 
ἰ8 ϑῆονη ὉΥῪ ἴδς ϑβυρδβεαυδπὶ τηεηϊίοη 
οὗ τἴπεὲ “τίς μ65᾽ οὗ ἴῇ6 βᾶπιὶδὲ ρτδοα 
(νετ. 7).-τὲν ἡ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς: τούέβ 
τολιοῖ ἤε γεεῖν ριζξίφα μα; [᾿τετα]γ, τού κα 
τυλίελ δέ ργαζεά μ5. ΤῈ ΑΝ (ο]ον 5 
Βεζδ᾽β ἐμ φμὰα πὸς αζοεῥίος εἰ δὲ ἐβεοῖέ ἴῃ 
τεηδετίηρ τ “Ψ Πετείη ἢς πιδᾶς ἃ δο- 
οερίοά ". Τῆς ΕΝ, ψῃϊοἢ ρῖνεβ “" νοτε- 
ἢ ἢς ἐπάυκά υ15 "Δ ἷἰπ 6 τηατρίη, ἀ6 818 
Ὀεῖῖες ΨὮ ἴ ἴῃ τῆς τοχὲ, ““νὩϊοἢ Πα 
ἔγεεῖν Ῥεβίοννεἃ οπ 8. Τῆς τεδάϊηρ 
ἐν ἦι. πε ΤΕ, βυρροτιεὰ ὃγ 5υςἢ Μ58. 
ἃ5 ὉΕΟΙ,, πὲ πιδ88 οὗ ἴπε συτγβίναβ, ἴῃς 
Νυΐκ.ν εἴς,, πιυϑὲ ρῖνε ρίαος ἴο ἧς, ννΒϊοῃ 
ἰβ ρίνεπ ὃν ΒΑ, Ετῇ., ὅγχσ., εἴς., δπά 
8 δἀοριεὰ Ὀγ ΚΤ (εἰρῃτῃ εἀ.) ΤΥΝΉΕΝ. 
Τδε ἧς ἴδ ὉΥ αἰἰγαςιίοη ἴοσ ἣν (ο΄. 5: πυῖ]ας 
Βεπίτῖινεβ ΌΥ διϊγαοίίοη ἴῃ ἵν. 1; 2 Οογ. 
1. 4), ἴῃς ἐχρ᾽δπδιίοη δείηρ ἑουπὰ ἴῃ ἴδε 
ἱπδυξηξε οὔ βυςἢ υϑᾶρεβ 88 μάχην μάχεσ- 
θαι, ὕβριν ὑβρίζειν, κλῆσιν καλεῖν, χάριν 
χαριτοῦν. 8εε ΝΊΠ.-Μουϊι., Ογανι., Ρ. 
203; Βυϊζῖπχ., Ογαπι., Ρ. 280. Τῆς νεῖρ 
χαριτόω, [οἸοννίπρ τπΠ6 ἀπαίορυ οἵ οἵπεσ 
νΕΓΌ5 ἰπ τοω, Π]6Δ5 ργαΐξία αἰλφμόηι αἢ- 
εέγε. Βαϊ 1ῃ185 πᾶν ἢδνε ἵΨῸ βεπβ6β (οὔ. 

Ηατῖ., ΕἸ1.)}, εἰπε το »ναὰδ οπδ ἀργεε- 
αδίες, ῥοςεεσδεά οὗ ργαζε (ϑῖ:. χν]!. 17; 
ΡΒ. χνῖϊ. 26 (ϑυτηγιδοῃιβ), ΟἹ ἐπὶ. ΑἸεχ., 
Ῥαμά., ἰϊϊ., 11), οΥ ἴο δεξέοισ ργαξξ ο" ομέ, 
ἴο εορῥαθ5 ομέ τοῖἐὰ αυομν (Τεβί. χίϊ 
Ῥαῖγ., 105. 1.). ὙΠα νεῖ ἰβ οὗ γᾶγε ὁσουγ- 
τεῆςε,  ΠεῖΠος τίη οὐ νους τῆς ΝΤ. 
11 15 σοπησηοηαϑὲ ἰπ εςοϊεβἰαβεῖσαὶ δπᾶ 
ΒγζΖαπεῖπε ατγεεκ. ἴπ με ΝΤ ἰξ [5 ἐουπὰ 
ΟὨΪγ τννίςςα, πεσε δηὰ ἰπ ΠὺκΚε ἰ. 28. [π 
οί ἱπβίδποεβ βοπῖε ᾿νουἹὰ ρίνε ἴτ τῆὰ 
ἔοσπηοσ βεῆδ6. ἴῃ ἴπε ῥγδβθηὶ ρᾷββαψε, 
4.6., ΟἾγΥ5. τᾶ Κα5 ἰἴ ἐπεραστοὺς ἐποίησε, 
Δηὰ 80 βυδβιίδῃτδιν Οογπεὶ. ἃ 1 ριάε, 
Βιβρίπρ, δηά νδγίουβ ΕΟ ἱπιεγργεῖδγβ. 
ΤῊε ἰδἴϊεσ βεῆβε, βοσζενεσ, 8 τὶ ρθε 
Ρτείεισεὰ ὈγῪ Βεηρ., ΕἸ]., ΑΙ, Πίρδε,, 
Μεγ., Ηαυρι, εἰς., 45 τῆοσα ἴῃ ΠΑΓΓΊΟΠΥ 
ΜΙ {πὲ ρεπεγαὶ βεῆβε οὗ χάρις 'π τῃε 
Ῥαδυ πε ΕΡίβεῖεβ, ἀπά νυ της ἕλοι τπαὶ 
1ῃε τηδίπ ἰάεα ἰη τΠε ςοπίοχι ἰ5 νπδὶ αοὰ 
ἰπ Ηἰβ σγδευϊουβ σοοάπεββ ἄοςβ ἴοσ ι1.8.--- 
ἐν τῷ ἠγαπημένῳ: ἐπ ἐκε Βεϊουεά. ΤΕ 
ἀουριείι εχρίδπδίοσν ἰετπὶ υἱῷ αὐτοῦ 
ἰ8 δάάδεδ ὃν βοπὶὲ δηςΐδβηϊς δυϊῃμοσίεεβ 
(ΌΕΕΟ, νυΐρ., Θοιμ., 16ες., εἰς). Αμαΐπ 
1 15 ποῖ “" ἑλγομρὰ Ἠϊΐτη,᾽" δυϊ “ἐπ Βίτα᾽). 
Τῆς ρτᾶςε ἰδ θεβεοννεὰ ἴῃ δηὰ ἢ ΟἸγῖδὲ 
ΗΙπιβεῖῖ, [τ ἰδ ἴῃ (δε γᾶ οὔ τε ὅοη 
ἴπαιὶ {πε αἰ οὗὨἨ σταςε Ὀεοοσηεβ ουζγβ δηὰ 
παῖ τπε βρίεπάουγ οὗ {πε ρστᾶςς ἰβ βεεῆ. 
Τῆς ἀεβιρτιδίίοη ὁ ἠγαπημένος 45 Δρρ΄Ἰεὰ 
ἴο ΟΒσίδι ἰβ ρεου ας ἴο τὨϊ8 οπε ραββᾶρε 
50 ἔδτ ἃ5 ἴπ6ὸ ΝΤ [8 σοηςετπεά. [π ὃς 
ΝΤ ἰἴἰ8 πεᾶτεβὶ εαυίϊναίεπι ἰβ {πε Ἐ|Ὸ 
τοῦ νἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἰπ ἴῃς 5Ξοπιε- 
ὙΠδὶ βί πη γ ράββαρσε ἰπ ΟἹ. ἴ. χ3. ΟΛ 
Αἶ5ο ὁ υἱός μον ὁ ἀγαπητός (Μδῖι. 1]. 17, 
χνίϊ. 5; ΜΚ. 1. τα, ἰχ. 7; ἴ[υ0κς Π|. 22, 
ἰχ. 35), ὁ ἀγαπητός μον (Μδῖι. χίϊ. 18); 
δηὰ ἴθ τῆς ΟἹ ΡΒ. χχνὶϊ. 6 (1,ΧΧ); 18. 
ν. 1. Ουϊδβίάε [ἃς ΝΤῚ {πε ἴεγηὶ ὁ ἠγαπη- 
μένος αὐτοῦ ἰ5 υϑεὰ οὗἩἉ ΟΠἩτῖβὲ ἰη τῆς Εῤ. 
οἵ Βαγη. (3, 4). 1ιῖᾳρδξ. ροϊπίβ αἷβο ἴο 
δι ΠΏ] ἀεδιρτιδίϊοηβ ἱπ Ἰρηδείιβ, ΟἹ πὶ. 
Εοπι., ἀπά ἴδε “ξεερϑείο 1Ξαΐας (Νοίες, μὲ 
5Μῤ., 316). 

γες. 7. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρω- 
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σιν: ἱμ τολοηι τὸ μαὺς ἰδέ γεάενιῤέίοη. 
Ηετε δπά ἱπ τῆς ρδγδὶ εἰ ραββᾶρε ἱπ 
(ΟἹ. 1. 14 τε τεδάϊπρβ νῦν Ὀεῦνεεη 
ἔχομεν ἀπὰ ἔσχομεν. [π ἴδε ρτεδβεηὶ 
βεπΐεηςς, ᾿πουρἢ ἔσχομεν Π45 ἴῃε βὺΡ- 
Ῥογῖ οὗ βοπὶὲ ροοά δυϊπογίῖιεβ (δ Ὁ, 
Οορι., Ετῇ., εἰς.), πε ννεῖρδι οἵ ἀοσυτηεη- 
ἸΑΤῪ ενίδεησε ἰβ8 ἰάγρεῖν οὐ πε βἰὰβ οὗ 
ἔχομεν (ΒΒ ΟΑΡΡΕΕΟΚΙ,, Νυὶρ.. ὅ5υτ., 
Οσοτῇ., εἰς). ΨΥ δὲ 5 ἰπ νίενν, -πεσγείοσε, 
ἰ8 Βοιηείπιηρ ροββεββεά πον, δπὰ ἴῃε 
ντίτετ ἀεβοτίθεβ τῃδὶ 48 τὴν ἀπολύτρωσιν 
ποι ἐλε τεἀετηρτίοη, ̓" ἐ.6., {πε τεάδεστηρίίοη 
[απ τ τὸ ἐνεγυ Οἢ τι βείδη, ἰοπρ ἐχρεοϊεὰ 
ἀπά πονν δοςοιῃρ ἰδῃεὰ. ΤῊΙδ ἀπολύτρω- 
σις 15 νἱεινεὰά Βοπγειίπηεβ 48 ἃ τῃϊπρ οὗ 
τῆς ἤχτυγε (υκε χχὶ. 28; Εοπη. νι]. 23 ; 
Ερῆ. ἵν. 30; δηὰά ργορδϑϊν αἷ8ϑο ἘΕρῆῇ. 
᾿. 14: 1 Οοτ. ἱ. 30); ϑ80οπΊες ΠΊῈ8 ἃ5 ἃ 
ῥγεβϑεπὶ ροββεββίοη (45 πεγα ; Εοχη. ἢ. 24; 
(οἱ. 1. τᾳ; Ηερ. ἰχ. 15. Τῇῆδὶ ιῃς 
ἀπολύτρωσις Πεῖε ἰ5 ἃ τεἀεπιρτίοπ ποὶ 
ἔτοσπὶ 16 ροννεσ οσὔ᾽ ροϊ]υτίοη οὗ βίπ, θυ 
τόσ ἰϊ8 ρα, [18 σοπάεπηπδίίοη, ἰϊ8 
Ρεπδὶῖυ, ἰ5 πηδᾶς ραίπ Ὁν τῆς ἀεβηΐϊηρ 
οἴαυβε νος ἢ [Ο]]οννβ, ἱἰδοη εἰ γίπρ τ ἢ 
πε γονγρίυεπεςς οὗ βὶῃβ. ὙΠὶβ 15. ποῖ ἴπε 
ΟἾΪΥ ἀβρϑοῖ ἰπ νὴ τ ἰδ ργεβαπίεά ἴῃ ἐπα 
Ῥαυϊπε Ερίβεεβ. ὙΤῆὲ νετῦ λντροῦσθαι 
8. δρρι!εὰ τπεγε ἴὸ ἃ γτεἀεπιριίοη ἔτοτῃ 
“4}} ᾿πίφυϊγ," Τίς. ἢ. 14, 45 ἴῃ σ Ρεῖ. 
'. 18 ἰξ 18 υϑεὰ οὗ ἃ τεδεπιριίοῃ ἔγομι ἃ 
μένα Π ΤἸΔΠΏΕΙ οὗἁ π᾿. Βαυῖ ἰξ ἴδ τῆε 
ΡτΓίπηασΥ ἅβρεςῖ οὔ τῆς Ψογὰ πὰ ἰΐ8 
ςορῃδῖεβ, ἀπά ἴτε οπα ἰῃδὶ 18 δὶ τῃεὲ 
Ιουπάδιίοη οὗἩ ἴπε οἵμετ. Τῆς που 
ἀπολύτρωσις ἰ5 οὗ τάτε οσούυττεηςο, ἰουπὰ 
ΟΠΪγ ἴῃ ἃ ἔενν ραββᾶβεβ ἰῃ ργοΐδπε Οτεακ 
(ΡΙυς., Ῥοπιῤ., χχῖν., 2; ]οβερῇ., Απέϊᾳ., 
χίϊ,, 110, 3; ιοά,, ἔγαρ., ἰ10. χχχνί!., 
5, 3 (Ὀἰπάοτγί); ΡΏ:]ο, θμοά ονιη. ῥνοδ. 
ἰδ. «ἑἐ,, 817); δηᾶ ἴη ἴῃς ΝΊΤ ἰἴβεϊ ἔοπὶ)ν δα 
εἰπιῈ8 ἴῃ 411. Τῆς νεγῦ ἀπολντροῦσθαι 
ἰ8 ποῖ ἔουπὰ ἱπ ἴῃς ΝΤ᾽ αἵ δ] ; τῃ6 βίπιρὶς 
λντροῦν, λυτροῦσθαι (ἢτῖςε (τ Ρεῖ. ἱ. τ8 ; 
Πυκς χχίν. 21; Τίς. [1. 14) ἀπά {πε πουῃ 
λύτρωσις τῃτῖςε (ΠνυΚε ἰ. 68, 11. 38; Ηεδ. 
ἴχ. 12). Τῆε ρῥζορεγ ἰάεδ ἰβ τπδῖ οἵ ἃ τε- 
Ἰεαβε, ἀΔεἰνεγαηςε, οσ γεδεσηιριίοη εβεοιεὰᾶ 
ὃγῪ ραγιπεηΐῖ οἵ ργίςε οἵ γτάπβοπὶ (λύτρον). 
1 18 ἀγριιεά ἱπάβεδ {πδὶ τῃ18 ἰάδα σαπποὶ 
θὲ βαἰὰ ἴο Ῥὲ ἴπε εἊβϑβεητίδὶ οὐ᾽ ὈΧΙ ΠΠΊΔΤΥ 
ἰάεα οἵ ἀπολύτρωσις, δεοαιϑε ἰξ ἰ5 υϑεὰ 
ἰπ σοππεοιίοηβ ἴῃ ψνῃϊοἢ τῆς ποιίοη οὗ 
ἃ ῥαγνιεμέ ἰβ ποῖ ἴῃ νίενν (5ο ΑὈΡοΙ) ; 
δηὰ {πῖ, ᾿ἱπεσγοίογα, ννε ἅτε ποῖ ἊἽπιιεἊὰ 
ἴο 880 [Πδῖ ἰΐ πχδδῃβ πιοσε ἴῆδη ἀδίἐυεγαρεο. 
1158 ἴσῃε τπδῖ, 45 18 {πε οδαβδε νυυἱτῇ πηοδὲ 
ψογάβ, τπεὸ ἀεδηϊίε, βρεοϊῆς βεῆβε ρᾷββεβ 
αἱ {ἰπ|ὲβ ἱπίο ἴπεῈὶ πιοῦεὲ βεπεσζδὶ 86η86 
οἵ “ ἀεϊίνεγδηςε " (Ηδεδ. χὶ. 35; ο΄. Εχοά. 
νί, 6). Βαϊ ἴῃ ῥγοίδπε ατεεκ δπὰ ἴῃ τπα 
ΠΧΧ τδὲ ῥτίπηασυ βεηβε οὗ ἴπ6 νεγῦ, [πῈ 
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πουη, δηὰᾶ [πεῖν ςορπαδῖεβ [5 ἐμδὶ οὗ ἃ τὸ - 
ἀεπιριίοπ εβεοιεὰ Ὀγ ραγπιεπὶ οἵ ἃ ρεῖςς, 
ΟΓ ἃ τεΐεδβε ργαπιεὰ ου σεςεϊνίπρ ἃ ῥγίος 
(ΡΙας., Ῥονηῤ., 24; ῬΙδίο, Γέρές, τι, Ὁ. 
οτορ(α) ; ΡοΪγὉ., χχίϊ., 21, 8; Εχοὰ. χχί. 8; 
ΖερΆ. {{. 1); δηά 'ἱπ τπε Ῥαυϊπε Ερίβεεβ 
11 ἀεποῖεβ τῆς ἀεϊίνετδπος δοςσοτηρ ἰϑηῃςά 
αἱ ἴῃε οοβὶ οὗ Ὁ ίβι᾽Β ἀεαίῃ ἔγοπι ἴδε 
Ὀἰνίης νντϑῖν ἂἀπά {πε ρεπδῖεν οὗ βίη. 850 
ἴτ ἰ8 υπἀετγβιοοὰ, ς.5., ὈῪ Οτΐίφεπ, ἐπ ἰος.. 
Μεγ., ΑΙῈ,, ΕἸ]., εἴς. ; ἀπά 45 πε ἄφεσιν 
κιτιλ. βΒῆονβ ἴπδῖ τῆς “ σδαγηριίοη " πεῖς 
ἰῃ νίενν ἰ5 ὁπὲ ἰῃ τεϊδιίου ἴο τπὸ ρηνέδ ογ 
ῥεπαϊέν οὗ 5ὶπ, 8δο {πε διὰ τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ 5ῆοννΒ τῃδῖὲ ἴξ ἰ ἃ τεδεπιριίοη ὃν 
Ῥαγτηεπὶ οὗ ἃ ρτῖςε. Τῆΐβ ἰβ σοπβίβιεπε 
Μη ῬΑυ}}5 ἀοςιτίπα οὗ τῆς Ὠϊνίπε ψγδίῃ, 
τεάἀετηρτίοη, ρῥσορίτἰδιίοη, ἐχρίϑιίοπ, δπὰ 
ἴπῃε ουὐτϑε οὗ ἴπε ἰᾶνν (Εοπι. ἱ. 1, {1}. 
23, ν. 5 ἢ; τ Οοτ. νὶ. 2ο; 68]. ἵν. 4) 
[τ [45 [18 ἰουπάδεϊοη 4150 ἰπ ΟΠ τίβε᾽ 8 ονγῃ 
ἀεοϊαγαίίοη οὔ πε ρύγροβε οὗ Ηἰβ σςοπιίπρ, 
υἱς., ἴο ρῖνε Ηϊβ ᾿ἴε. ἃ λύτρον ἀντὶ πολ- 
λῶν (Μαῖι. χχ. 28; ΜΚ. χ. 45).---διὰ 
τοῦ αἵματος αὐτοῦ : ἐλγοπρὶ, Ηἰς δίοοά. 
ΟΠ γίβο 5 “ δ]οοά,᾽" {πεγείοτε, ἰβ μὲ Ὀγ 
ΜΠΙΟΣ τῆς τεἀεπιριίοη ἰ5 εβεςιεά---ἰῃς 
Ῥτῖςε (τιμή, τ Οοτ. νὶ. 20, νἱϊ. 23) οἵ τὰς 
ἀεϊνεγάποθ, τῆς “ταηβοόση " τἴπαῖ παὰ ἴο 
δε ραϊ!ὰ ἔογ τὶ (Μαῖι. χχ. 28; ΜΚ. χ. 45). 
Τῆε βᾶπηθ ἰάδα ἀρρεᾶῖβ 'ἴπ' ἔῃε τεδοπὶπα 
ΟΊ οἵ Ρεῖεγ δηὰ οἵ [οῇπ (1: Ρεῖ. ἰ. 18; 
εν. ν. ο). Τῆε ἴεσπὶ οσουτβ γεροδίεα!υ 
ἰῃ τῆς ΝΎ, δπάὰ ἴῃ νασίοιιβ [ογπηβ8---τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ (1 Οοτ. χ. 16), τοῦ 
Κυρίον (1 Οος. χὶ. 27), τοῦ ἀρνίον (εν. 
νἱϊ. 14, χίϊ. τὴ, τοῦ σταυροῦ ((οἱ. ἱ. 2ο). 
Ὑνῆδῖ ἰβ ἰἴ8 ἱπηροτὶ ὃ [τ πχεδῃβ πιοζς 
τη τῆς ἀεαέπ οὗ ΟΠ τγίβε. [1 πηεδπβ (Βδὶ 
ἀεαδιῇ ἴῃ ἃ ραγίίου!ας βρεοῖ---β ἃ βδογὶ- 
ἤςε, ἃ ἀξβδίῃ πανίπρ ἃ ἀεῆηίϊε εἰῆοδου. 
115 ἃ βαογίβεία! τεττὴ, Ὀαβεά οὐ ἴῃ υ8ὲ 
οὗ τπε δοοά οἔὗἉ νἱςξἰπι5, οδετεὰ υπάεγ (ἢ 
ΟΤ [νἂνν, ἴοσ ρυγροβεβ οὗ ρυγβοδιίοπ δηὰ 
εχρίδιίοη (1μὰν. χνὶϊ, τὰ; Ηεδ. ἰχ. 7, 12, 
18-22, 25, Χ, 4, χὶί. 28, χίϊ. σα). [ἰ 
Ἰοοκβ Ῥδςκ αἷ8ο ἴο (ἢ σίβι᾽β οννῃ ννογὰβ8 
ἴῃ τπε ἰπϑεϊατίοη οὗ τε ϑυρρες (Μαῖι. 
χχνΐ. 28; ΜΚ. χίν. 20), ἀπὰ ἀεηοίεβ πε 
ται βοδίίοη οἵ ἃ πενν γεϊδιίοη ρεΐίννεεη αοὰ 
Δηὰ τῆδη ὉῪ ἃ πεὶν ςονεπδηὶϊ ϑβδοτγίῆςε. 
[τ|5 υβεὰ ψν ἢ ταΐεγεηςε ἴο τῆς ρυτοῆαβα 
οὔτμε Ομυγοῦ (Αςῖβ χχ. 28; εν. ν. 9), 
ἴδε στᾶςε οὗ δοςεββ ἴο ἀοὰ (Ηεβ. χ. 19), 
τῆς δἀπικίϑβίοπμ οἵ τῆς Οδηι 68. οα εαυδὶ 
ἰεσιηβ ἢ τῃςῈ [ἐν (ΕΡῃ. ἰἰ. 13), {πε 
τεςοηο!]ΠἸἰοη οὗὨ 4}1 {πῖπρϑ το ἀοά ((ο]. 
ἰ. 20); δυΐῖ «αἰβοὸ δηή πιοϑὲ ἀεβηϊςεϊν ἴο 
τε Ἑομδηρεά οοπάϊτίοπ οὐὨ 5ἰπέμϊ πηεῃ, 
δηὰ {παῖ πιοβὶ ἐτεαυεηον οἡ ἐπε οδ]εςῖίνε 
βἰάε, 48 4 πενν τεϊαϊίΐοη. Α8 ἴῃ ἴδε 
[μεν εἰς] βγβίεπι ἔπαγε ννὰ8 ἃ ρυγί βοβδίοσυ 
86 οἵ δίοοά ἰπ τπε οα56 οἵ οεγίαίπ πιδίζεγβ 
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οὗ υποϊεαππεββ ([νεν. χὶν. 5, 50), 80 ἰῇ 
τε ΝΤ τδε ““Ὀἱοοά " οἵὨ Οἤτῖβε ἰἴ8 υδεὰ 
ν ἢ ταΐεγεπος ἴο {π6 εἰπῖς 8] ρόννεσ οὗ 
ΟἸἾγίβε' 8 ἄεαιῃ ἴπ ρυτγίἔγίηρ οσγ 'ἰπ ὀνεγοοτη- 
πε (τ Ρεῖ. ᾿ν το; 1 ]οδη 1. 7; εν. χίϊ. χα). 
Βιιῖ ἰϊ8 βρεοίδὶ υ86ὲ 18 νὴ τοΐεγεπος ἴὸ 
7υδεϊοδίίοη (εν. ν. 9), 1π6 ροβίξίοη οὗ 
ποη-ςοηδεπιπαίίοη (Ηερ. χίϊ. 24), {πε 
οἰεαπδίηρ οἵ τῃε ςοπβοίεποε (ΗςΌ. ἴχ. 14), 
τῆς πιδκιπρ οἵ ρεδος δείννεεη αοά δπὰ 
πε ννοτ! ((οἱ. 1. 20), {πε τηδηὶ εβίδιίοη 
οὔ τΠα τἰρπίεουβηεββ οἵ αοά ἰῃ ἴῃς Ραββίηρ 
ονεσ οἵ βὶπβ8 (ἔπι. [1]. 25), ἴΠ6 τε πη ββίοη 
οἵ 5βὶπ5 (Ηε. ἰχ. 22). [18 Ῥγίπιασυ ἰάβα, 
85 18 ϑῆοννῃ ὈῪ υϑᾶρὲ δπὰ Ὁγ ΟἿ δπδίορυ, 
ἰ8 ποῖ παῖ οἵ τεπεινίπρ ροόννεσ οἵ ̓  πιογϑὶ 
εὔξεςι, θυῖ ἴῃδτ οὗἩ ἐχρίδιίοη, ἴῃ τεπιονδὶ 
οἔρυϊε, {πε γεβιογδίίοη οὐ ὕγοκεη γϑἰεοῃβ 
ψἢ αοά. Τῆε ἱπιροτίαπι ραββᾶρε ἱπάεεᾶ 
ἰη ἴμεν. χνῖ. τ, Ποἢ Βρεθακβ οὗ πε 
“ δΙοοά " 45 τεβεγνεά ὃν [ἐπονδῇ ἔογ πε 
Αἰτᾶσ, ἔοσ πε ρυγροβε οὗ “""σονεγίηρ' ᾿ βίῃ οἵΓἁ 
ταλκίηρ ""διοπεπηθηῖ᾽" ἴογ ἰἴ, δηὰ ἀξοίδτεβ 
τπαῖ ἴῃε διἰοπεγηεηὶ ἰβ πχδάς ὃν ἴῃε δ]οοά 
ὈΥ τεάβοη οἵ “τῆς ἐΐ(ε οὔ πε ἤββἢῃ " τηδὲ ἰ5 
ἰπ τ, 45 Ὀεεη Πεϊὰ ὃν ποῖ ἃ ἔενν (πο υἀϊηρ 
Βδδγ δπᾶ οἵπεῖ ἀϊβιϊησυΐϊβῃεα βοῇ οἶδγ5) 
ἴο ἐἔχργεββ οὐἱΪυ {πε ἰάεα οἵ 561-ϑυτγαπάεσ. 
Οη τῃϊ8 στουπά {πε ρίαουϊας εβῆσαον οὗ 
τῆς ΟΤ᾽ βδοτίῆςεβ, δπά, πεγείοσγε, οὗ τπ6 
βδοσίῆςε οὗ Ογῖβι, 88 θεεη ἀεηϊεὰ. Βυὶ 
ἴδε ““σονεγηρ " οἵ 8η οἵ πγακίηρ “ δίοπε- 
πηεητ᾽ ἴογ ἰξ ὈΥ Βββογίῆςβ, ἰβ ἱπ ΠΊΔΩΥ 
Ῥαββαρεβ οὔιῃε ΟΤ᾽ ἀεβηϊιτεῖν ςοπηεοιεά 
Μ ἢ τη Μογρίνεη δες οὗ 5ὶπ (ἴμεν. ἵν, 26, 
ν. 18, εἴς.) ; 1Π6 ραββᾶρε ἰῇ [,δν. χνυἱ! Σὰ 
ετηδοάϊεβ τῆς ἰἄεα τπᾶὶ “1 π᾿ 18. τδε 
οἤετίηρ ὃΥῪ Ψ πιο τε ὑγαηβρτεβϑοσ 
“ρονεῖβ ᾿ ΙΒ 8ἱη οἵ βηᾶ8 ἐογρίνεμεβϑβ ἴοσ 
ἴτ; πὰ ἴῃ ραββαρεδ {Κα ἴῃς ργδϑεπὶ ἰξ 
15 1815 Κὶπά οὗ ξδικαςν τπᾶῖ 8 ἀδῆπιτεῖν 
δϑογ δεά ἴο {πε “" δοοά ᾽ οἵ Οἢτσίβι. 

Τῆς διίοσηρὶ μα8 ὕεοη τηδᾶς ἴο ὕζονε 
τῆδῖ τῃ15 στεαῖ ρῆγαβε, “πε δίοοά οὗ 
ΟἸγίβε," σόνεῖβ ἵννο ἰἄεαβ ψν πο οὐρπς 
ἴο ὕὲ ἀϊδεϊπρυϊβῃςεά, παπιεῖν, (πὶ οὗ πε 
Ὀἱοοά 48 «λεά ἀπὰ τῆαι οἵ ἴπε δὶοοά 8 
οδεγεά, οὐ ἀφαίᾳ απὰ {{ε 45 ὑνο ἀϊβεγεηιῖ 
ςοποεριίοηβ. ΤΉ πε ρῆγαβε ἰπ φυεβιίοη 
ἰ5 ἰπτεγργεῖεὰ 885 βεϊείηρ ἔοσίῃ ΟἾσιβι᾿ 5 {γε 
ἰπ ὕνὸ ἀϊβείηος αδρεςῖβ, Ὡδτηεἶυ, 48 ἑαξά 
ἄοτοπ ἰπ ἴῃς δοὶ οὗ ἀγίηρ δηὰ δ8 ἐϊδεγαίεά 
ὈΥ ἴδε βᾶπὶὲ δοῖ δὰ τηδάς αυαΐξἑαδίας ἴοτ 
8, 80 ἴπδὶ νε δγεὲ βανεὰ Ὀγ πανίηρ ἰΐ σοπη- 
πιμηϊςαϊεά το υ8. 80 Νεϑβι., Εῤῥβέϊε ἰο ἐπε 
Ηεδνειος, ΡΡ. 293 ἢ. ς Εῤ͵Ξέϊε5 οὗ δέ. ϑοδη, 
ΡΡ. 348. Βυϊῖ πειῖΠεγ ἰπ πε ργεβεηΐ ρᾶγα- 
ΒτΔΡὮ ποῖ ἰῃ δΔῃΥ οἴπεῦ Ρδυϊΐπα ρδβϑϑᾶρβ 
15 πεσε δηγιῃὶπρ ἴο δεαγ 1818 ουὐἱ. Ραχιϊ, 
ἰηάεεά, βρεδίκβ ἰαγρεῖγ οἵ (ες ΟἈγίϑὲ νὯῸ 
πανίηρ ἀϊεὰ ἰβ πονν αἷΐνε, δπᾶ οἵ ννῇδὲ 15 
εβεοιεὰ ἔοτ υκ8 ὃν Ηἰ8 {ε (Εοπι. ν. 8-1ττ; 
ῬΒΙ]. 111. το, εἴς.). Βυῖ νδαῖ ἴδε ἱνὶπρ 
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ΟὨγίβι ἀοεβ ἴοσ υ8 ἱπ τῆς ἐογρίνεπεββ οὗ 
βἰπ, οὐυ 'ἴπ ἴῃς βυδ) υραιίοπ οἵ βίη, 5 ἄοπε ἃ8 
πε ροννεσ οὗ ψῆδιὶ Ηες ἀϊά ἱπ ἁγίηρ ἔος 
ι.8.---τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων :: ἐΐε 
)ονρίυσηοες οὗ Ομ ἐγέσῥαδϑες. Ὑ86 ἴαγπὶ 
ἄφεσις, ννϊῖΐε υδεὰ οσοδβίοηδι ἴθ τῆς 
ἔξπεῖβι 8εηβε οἴ γείφαξε (υυκε ἰν. 18; οὐ 
88. ἰχὶ. 1), ὄἌὄχργεββεβ βίδιεα!υ τῃς ἰάθδ οὗ 

{πὸ ἰδέξϊηρ᾽ ρο οἵ βἰη (ἀφιέναι τὴν ὀφειλήν, 
Μαῖῖ. χνίῃ. 32; ἀφιέναι τὰ ὀφειλήματα, 
τὰ παραπτώματα, Μαῖι. νὶ. 12, 14, εἴς.), 
118 ἀἰβηηβ8α] οὐ ραγάοῃπ, ἰπ ἴῃε βεη86 οὗ 
πε τγεπηββϑίοη οἵ 118 ρεπδῖιν (Μαῖῖ. χχν!. 
28; Μαχκ ἱ. 4: [πε 1. 77, 1. 3, χχὶν. 
47: Δοῖβ ἰἰ. 38, ν. 31, χ. 43, ΧΙ. 38, 
εἴς.), ἀπά 45 ἀϊξείηρυϊδηεά ἴτοπὶ πάρεσις, 
18ε ῥγαεέογνελδοίον οὐ ραβϑίηρ ΌῪ οὗἉ 8ἰπ ἴῃ 
β'τηρὶθ ἠογθεάγαπος (ἔπι. 11]. 25). Τῆς 
ἴετπὶ παράπτωμα ἀεβοτθεβ βἰπ 85 ἰαῤβϑβε, 
»εἰδάδοα, ἐγέσῥαςς (πεαιὶν εαυϊναϊεηϊ ἴο 
παράβασις, ἐγανοργεςοίοη, ἀπὰ ἁμάρτη- 

ευἱ! ἀεεά, ἴλεβ8ςὲ ἀβοτίης ποῖ 50 πτυοῖ 
1ῇ 1Ππεῖγ 8ὲ 45 γδῖπεσ ἱπ ἴπ6 πλεῖδρἤογβ 
υπάετ γίηρ {6 π), 45 ἀϊβείηρυ βῃεά ἔγοπὶ 
ἀνομία, ἰατοίἐςδηεες οὐ ἐπέφμὶγν, ἀδικία, 
μηγὶρπίδξομδηδες Οἵ τυγοπρ, απὰ ἁμαρτία, 
ΠΟ ἰ8 ἀρρ θὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἴοὸ αείς οὗ 
βἰπ, Ὀυϊ ἴο β'π 48 ἃ ῤοιῖσένγ, ἃ καδὲϊ, ἃ 
εομάέϊοη (οΥ. Ὑτεησῃ, 57),., ὃ ᾿ἰχνὶ; 
ἘτχιΖβοῆς, ἄονε., ἱ. 289; [ἰρῆς,, Νοέδς, 
μέ ξεῤ., οὐ. Κοπμι., ν., 20).---κατὰ τὸν 
πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ : αζοογάϊηρ 
ἐο ἐπε γίεμες οΥ Ηΐ ργαεε. Τῆς τεδά- 
ἱῃρβ ναγῪ Ῥείψεεη τὸν πλοῦτον (ΤῈ, 
[ο]]οννίηρ 3 5ΚΙ,, εἴς.) δῃὰ τὸ πλοῦ- 
τος (ΤΎΓΨΨΗΕΝ, το] οννίηρ ΒΜΜΊΑΏ:, 
εἴς). ΤΠ τηδβου]πα 15. ἘΠ υδυδ] ἔογπι, 
θυ ἴδε πευΐῖες 18 ἰουπᾶὰ ἱπ τῇε δεβὶ 
Μ955. ἴῃ βενεγαὶ ρδββδρεβ ἰπ ἴπε Ρδυϊ]πε 
Ἐρίϑβεῖεβ (2 σοσ. νιϊϊ. 2; ΕΡΏ. ἱ. 7, ἰδ. 7, 
11}. 8, τό; ΡΗΪ!. ἵν. το; ΟΟοἹΪ. ἱ. 27, ἰϊ. 2). 
ΕἸἰβενπετῖε ἰη ἴδε ΝΤ ἴδε τπηδβουϊίπςε ργε- 
νδιϊ8. ὙΝίπογ Ἴχρίδίηβ ἴῃς ὄἌχοῆδηρε δε- 
ὕνεεη ἴδε ἔννο ἔουΠη8 88 ἀπε ἴο (δε ρορυΐασ 
Ἰδιιριιαρε, 88 ὁ ἀπά τὸ πλοῦτος δτε υβεὰ 
ἐπα! εγεηεῖν ἱπ πιοάετῃ ἀτεὸκ (ΝΝ πει- 
Μουϊε., Ονγανι., Ρ. 76. Τῇε ρτεαὶ ψνογὰ 
χάρις, ““σταος,᾽" ΠΟΙ Π48 δεεη υϑεὰ 
νος αἰτοδάν ἴῃ ἴπεβῈὲ ορεπὶπηρ νεῦβαδ, 
τουςῃ 65 πε ραΐϊδε οἵ 4}] Ρδυ}᾽ 8 τεϑοῃίπρ οη 
ἴδε τεἀεπηρέιοη οὗ 5ἰ πῆι] τη. [τ δᾶ ἃ 
ἴδιρε ρίδςε ἴῃ 811 πὶ5 Ἐρί βε!εβ, ἀπά ποι ᾿εαβὶ 
ἴῃ τῃϊ]8 πα. Ἐογ Πεζε ἰϊ πηθεῖδβ υ5 δἰ ἐν δσῪ 
ταγηϊηρ-Ροίηξ ἴῃ τ(Π6 στεδῖ ϑἰδίοσηεπὶ οὗ 
τῆς Ὀινίπε οουπβεὶ, ἴῃς ϑεουγίε65 οὗ πὸ 
[οτρίνεπεββ οὗ 5ἷη, ἴῃς ννδὺ οὗ βαϊναϊίοη. 
νῆα ἰε μᾶ5 ἴῃς οςοαβίοπαὶ ἀπᾶ βυδοῦ- 
ἀϊπαῖε βεηβεβ οἵ ἰουείϊκεςς ((ο]. ἱν. 6), 
“αυοιιγ οἵ ροοά τοῖἱϊ, ν Ποῖμεσ οἵ αοά οἵ οὗ 
τηδῇ (νυ κα 11. 40, 52; ΑΟοἴβ ἴϊ. 47, ἰν. 33, 
νἱϊ, το, εἴς.), ἰπ τπεὲ Ῥαυΐπα νυτίἰηρβ 1 
μ48 ἴδε ραγιίουϊασ βεῆβε οἱ ὅγε εἰ, 
μηπάεσεγυεά δομπέγ, πιὰ 18 υϑοὰ βρεοῖϑ!ν 
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ἀΒετε οαὶσ: διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν ᾿ παραπτωμάτων, κατὰ τὸ 
. 1. 

Ἢ “πλοῦτος ' τῆς χάριτος 2 αὐτοῦ, 8. ' ἧς ὃ " ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς " ἐν 
ε (Ε. ἰδ, γι 
ἰ, 8, τ6; ῬΒΪ]. ἐν. το; (Οἱ. ἐΐ. 2. 
4 Οον. ἰν. 1:5, ἰχ. 8; ᾿ ὙΒεξδδβ. {1}. 12. 

Ἐχτο πλοντος 
εἴς., Οτ., Ογτ., Βδβ., Οἤγγβ., Εὐ1ῃ8]., εἴς. 

ἔ διῖσ., Εοην. ἵν. σγ; ΟΟἱ. ἱ. 23 ; οὮ. ἐξ, 4, 10 ἃ]. 
δέσει. 17; δοῖ. ἴ0 0, 28. Ἵ 

Κκοε. 

ΑΒΗ ἜΕΟΡ 31, 47, 59,67; το πληθος 17; τον πλοντον ἾὈ ΚΙ,, 

3 Ἐρτ χαριτος, χρηήστοτητος Α 1ορ, Οορί.; ἰεχὶ ΒΏΟ, ἢ, εἰς. 

5 Ἐὸς ης, φμαφ ἃ, ε, ἔ, 5, Απιργβῖ. 

οὗ τῇδε ροοάπεββ οἵ αοὰ ψϑῖοῃ Ῥεβίοννδ 
ἔανους ου ἴποβε ῆο ἢδνε πὸ οἷδὶπὶ οσ 
τηοεῖς πη Ἐποτηβεῖνεβ (Εοπλ. 1ἰϊ. 24, ν. 17, 
20; 1 ὍΟος. χν. το; 6(Δ!]. ἱ. σ5, εἴς., εἴς.), 
οἵ οὔ παῖ ἔγεε ίανουσ οὗ σά 48 ἃ ροννεσ 
Ἐς ἢ τεπενβ πε ἃπὰ βυβίδίηβ {Ππεπὶ ἴῃ 
τε ΟΠ τίβείαπ [ἰξε, δἰάϊπρ {πεῖς εβοτγίβ, 
Κεερίπρ ἴδεπὶ ἔγοπι (4]Π|1π 6, βεσυτίηρ ἐΠεῖτ 
Ρίορτεββ ἴῃ ΒοΙη658 (2 (οσ. ἱν. 1:5; νὶ. αὶ; 
2 ΤΏεβ8. ἱ. 12, εἴς.). Τῆς ,γέεξηἐ55 οὗ [815 
Ὀϊνίπε ἕδνους ἱπ {πε ἔοτπὶ οὗ ρτγᾶςε, ἴπε 
μηνιογίεα πλῖατε οὗ ἴπε Ὀϊνίπε ροοάπεββ, 
ἰ8 ψῃδὲ Ρδὺϊ πηοϑὲ τεαυεπεν πλᾶρηΐῆεβ 
ψ ἢ ρῥγαῖβε δπάὰ ννοηάεσ. Ηδξετχε ἰϊ 15 τπῈ 
τηῖρδτν πιδάβυσγε οὗ ἴῃς ἰάγρεδδβα, πε σᾶς 
ἴῃ 118 φυδ! ν οὗἉ γίολες, τμδῖ ἰ5 ἱπισοάυςεά. 
ΤῊ πιαρηϊἔςεηι ςοποδριίοη οὐ ἴῃς τσφαϊέᾳ 
οὗ ἴδε ρτάος ἴμδὶ 18 δεβίοννεἃ οἡ δ ὉΥ͂ 
αοά «ηὰ παῖ ψηΐοῃ ἰ8Β ἰπ ΟἾγίδε ἴοσ 
5, ἰδ ἃ ΡῬεου]Π αν Ῥδυϊΐὶπε ἰάδα. [ἱ 
τηθεῖβ 8, ἱπάεεᾶ, εἰβεννῆοιε (ο}. ἴδε 
ῥἱὶεπίεομς τεὰετηριίοη οὐ τῇς Ῥϑβαδϊ πιῖβὶ, 
8. οχχχ, 7; ἴδε ριμἑ ἑέμάς οἵ τῆς Ὠινὶπα 
ταογοίεβ, Ρβ. ᾿ἰχίχ. 13, τό, δπὰ ἰονίηξ 
Κιπάπεββεβ, Ρβ. ᾿χἰϊϊ. 7; ἴδε μείπεβς οὗ 
ΟΒείβι, ]οβη ἱ. τ6; Οοἱ. ἱ. 1ο, εἴς.) ; Βυῖ 
ποννθασε 80 ἔγεαυθ ΠΕ οὐ ἢ δυςἢ ἰπ- 
δἰβίεαποα ἃ8 ἢ Ῥαὰ]. ΟΥ̓ τῃὲ γίολας οὗ 
αοά᾽ δ ροοάηεβ8 (Εοπι. 1ϊ. 4), ΗΙ5. σίογυ 
(Εοπι. ἰχ. 23), Ηἰ8 νβάοτῃ (ἔοπι. χὶ. 33), 
ΗΪ8 τιεγουὺ (Ερῇ. 1]. 4), τῆς βίογυ οἵ Ηἰβ 
ἱππεγίῖδηος (ἔρῃ. ἰ. χϑ), ἴδε ρίογυ οὗ ἴδε 
ταγβίεσυ ((οἱ. ἱ. 27); αἷβο {ΠῸ εχοβεδιπρ 
τίς πεβ οὗ Ηἰβ στᾶςε (ΕΡῇ. ἱϊ. 7), μἰ5 σις μεβ 
ἴῃ σἴοσυ ὈῪ ΟὨγίβὶ [εβὺ8 (ΡΗ1]. ἱν. χ9), τς 
τίς δεβ οἵ ἴῃς ῥτε-ποασηαῖε Οἢγίβι (2 Οοσ. 
νἶ, 9), ἴ8ε τίςμεβ οἵ Οπσίβὲ τῆς Ιμογὰ 
(ἔοπι. χ. 12), τῆς ὑπβθασοδῦ]6 σὶςμεβ οὗ 
Ομεβὲ (ΕρΡΗ. ||. 8). Τῆδῖ οὖ τεδεπιριίοη 
ςοβὲ 80 ατεδῖ ἃ ρτίςε, ἴῃς δοοά οὗἉ ΟὨτίβέ, 
18 ἴπε Βρτγεπια ενϊάεησε οὗ ἴῃς τίοῃεβ οὗ 
τῆς Ὀἰϊνίηα στᾶςθ. Απά τε πιεᾶβυγε οὗ 
ψ παι αοἀ ἀ068 ἔοτ 08 15 ποϊπίηρ [688 ἴδῃ 
186 1ἰπι 1} 685 νυν θα ἢ οὗ Ηἰ8 Ἰονίηρ ἔδνουτ. 

Ψψεῖ. 8. ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς: 
τολκίολ κε πιαάε ἰο αδομπᾶ ἰοιυαγάς π5. 
Βοῖδ ἴῃ ρῥγοίδπε δπὰ Βι ]ςαὶ Οτεεῖκ 
περισσεύειν ἰ5 υϑι2}}ν ἱπίγαπβ.0 [τ ἰβ 
80 υϑεὰ ἱπ τπ6 ναϑὲ πηδ᾽οσίν Οὗ οΆ5868 ἱπ 
τῆε Ῥαυϊπε ἘΡίβε1εβ (οπλ. ν. το; σ Οοσ. 
χὶν. 12; 2 Οοτ. ἱ. 5, Υἱῖ!. 2, ἰχ. 12; 

ΡΒ]. 1. 26, εἰς.). Ιπ ἰδῖεγ ἀτεεκ, πον- 
Ἔνεασ, ἰϊ Πᾶ8 αἷβο, ᾿πουρῇ ποῖ τεφυεηῖγ, 
ἴε ἰτᾶηβ. 86η8ε, δἀπὰ ἵπεσε ἅτε ϑοῖης 
ἰμβϑίδῃοαβ οὗ 158 8180 ἰη ἴτε ΝΊ ([νυκε 
χν. 17, δοςογάϊηρ τὸ τῃε Ῥείζεσ τεδάϊηρ ἃ 
2 Ὅοτ. ἱν. 15, ἰχ. 8; 1 Τῆεββ. {ϊ. «2). 
Ηετε, τπεγείογε, ἴννο ἱπιεγργείδτίοηβ ἂγα 
ῬΟΒβίΌ]ε, υἱς., “ν βεγενν ἢ πα δρουπάεά 
(45 'π 5υζ.,  υἱρ., Αστη., ΑΝ, ΕΝ τιᾶγρ., 
εἴς.), οὐ “ΠΟ π ἣς πιδάε ἴο δἀδουπά᾽" 
(48 ἴπ αοιῇ., Ετὰ., ΕΝ, εἰς.). Τα Ἰδιζεσ 
Βεη86, παΐ οὗ υγπιϑῃϊης τίς 50 ἴδδὶ 
ἴδετε ἴδ ποῖ Οὔ]Ὺ ἐπουρῇ δαΐϊ της ἢ πηογε, 
ἰ8 οη 1ῃ6 ΨΠοΙε ἴῃ θεῖος Πασηοην 18 
τῆς σοπίοχί. [τ ἰβ δἷβο βυρρογιεὰ ὃν 

ΔΙητηᾶτ, ἸΠΑΒΙΩΠΟΝ 45. ἰξ ἰ8 ὑποογίδὶῃ 
ψΒεῖμεσ πε ΝΤῚ ῥγεβεπίβ Δηγ ἱπβίδποε οὗ 
αἰσδοιίοη πεσε τῆς ρεηϊτνε οἵ {πε τεὶδ- 
ἔνε τεργεβεηΐβ ἴῇς ἀδῖῖνε. ϑυςῇ διϊγας- 
τίοη ἰ8 Ῥοβϑί Ὁ]6 'π οἰαβϑὶςδαὶ Οτεεκ (οὐ α. 
Κτιῦρει, ὕμέεγομοϊ., Ὁ. 274; [εἰξ, σγανι., 
822; ΝΜ ΊΠπες- Μουΐε., Ογανι., Ρ. 204); δυῖ 
186 ἰπδίαποαϑ τεξετγαὰ (ο ἰπ πε ΝΊ (Εοπι. 
ἷν. 7; 1 Τίπι. ἱν. 6) την δά οὗ ἀποῖδον 
εχρίδηδίίοη. [ὲ ἰβ αἷβο ροβϑβίδ]ε, ἱπάεεά, 
ἴο τδῖκε {πε ἧς, ποῖ 85 ἃ οᾶ8ε οὗ διἱγαςείοη, 
Ὁυϊ 45 ὑπάεογ τῆς ἱπιπηεάϊαϊε τερίπιεη οὗ 
ἐπερίσσευσεν. Εὸτ ἵπετε ἅγα αἱ ἰεᾶβὲ 
ΒΟπΊς ἱπβίδποεβ οὗ περισσεύειν τινος ἰπ 
ἴδε βεῆβὲ οὗ αδϑουπάϊηρ ἐμ βοπιειπίηρ ; 
ζ΄. ἵνα... παντὸς χαρίσματος περισ- 
σεύῃε 'π Ιρπαῖ., Ροϊ,, 2, ἀπά περισσεύου- 
σιν ἄρτων ἴἰπ [κε χν. 17 (1Πς τεδάϊηρ οὗ 
ΠΕ Τ Ὲ ΜΠ ΦΌΟΕ, εἰς.; περισσεύονται, 
ποψνεσ, δεῖπρ δοςερίεὰ ὉγῪ ΤΥΝΗ ΕΝ 
ψ ΒΑΡ, εἰς). Ὑῆε τδηβίεινα βθηβς, 
δΒοψένετ, ἰ8 ζαγίμοσ ἑδνουτεά ὃγ τε ἔοσος 
οὔ τῆε ἰο]ονίηρ γνωρίσας, 48 ΝΥΪποῖ 
Ῥοϊπῖβ ουί. Τῆε εἰς ἡμᾶς, εχρτεδδίῃη, 
πε οδ]εςῖβ ἴο ψνοπι ἴῃ “ δδϑουπάϊηρ 
58. ἀϊτεςιεά, ἰ8. {κε τῆς εἰς τοὺς πολλούς 
οὗ ἔοπι. ν. 15, ἴδε εἰς ἡμᾶς οἵ 2 Οος. 
ἷ, 5. με εἰς ὑμᾶς οὗ 2 (οτ. ἰχ. 8. [π τῃς 
Ἰαβί-παπιεὰ ρβββαρε, ἱπάεεςά, περισσεύειν 
οὐουγβ Ὀοΐἢ ἰπ τῆς βεῆβὲ οὗ »ιαλέηρ ἴο 
αϑομπά ἀπὰ ἴῃ τἴπδὶ οὗ αδομπαΐηρ, δπὰ ἱπ 
Ῥοιἢ οαβεδβ, που ρἢ ἢ ἀϊετοης βῃδάθβ 
οἴτηεδπίηρ, τ 18 (ο]οννεὰ ὃὉγ εἰς.---ν π' 
σοφίᾳ καὶ φρονήσει: ἐπ αἰΐ τοϊΞάονι 
ῥγμάεμπος. ὍΤὮε οἴδυβε ὄἼχργεββεβ ἴῃς ρᾶσ- 
τίουϊας ἐογσλβ ἴῃ ΨΒίςῃ αοά πηδᾶς Ηἱΐβ 



͵---3. 

στᾶος ἰο ἀδδουηά ἰοννατάβ υδ, οἐ ἴδε ρἰἣδ 
ἴῃ ψ ΒΟ Ηἰβ ἀρουπάϊηρ στᾶςε ννὰδ ἴο 
θῈ βεθῃ, πδιηεῖὶυν, ἴβοβε οἱ ἱπβίρῃι δπὰ 
Ργαςιὶςὶ ἱπιε!]ΐρεπος οὐ ἀϊβοεσησημεηὶ ἢ 
τερατὰ ἴο ἴμε ἄδερ ἐπε οὗ Ηἰβ βανὶπρ 
οουηβεὶ. ΤΒετα 18 οοπβίεγαρὶε ἀϊβεγεπος 
οὗ ορἰπίοη, βονγενεσ, ἢ τεβρεοῖ ἴο πα 
ςοππεςίίοῃ οὗἉ ἴδε οἴδυδβε, [18 ΔΡΡΙΙοδιίοη, 
δηά δὲ ργεςίβε ἱπηροζγί οὗ ἰϊ8 ἰεσπι8. ΒΥ 
βοπῖε (Τπεοά., Οτίε8Ὁ., εἰς.) με ψογάβ σε 
Αἰιδομβεά ἴο τῆς [ο]]Ἱονήίηρ γνωρίσας δηὰ 
1ΆΚεη το ἀεῆπε ἴπε ΨΔῪ ἰπ ψ πιο αοά 
ταδάε Κποννῃ ἴδε “ τηγβίετυ οὗ Ηἰβ νν}}}", 
Βαυῖ τῆς τεάβοη αἰτεδὰν ρίνεη, ἄγαννῃ ἔγοσῃ 
Ῥδυ]5 υβαρε, ἴοσ διδοίης ἴπς ἐν ἀγάπῃ 
(νες. 4) ἴο ἴδε βιδίεπιεπι ργεσεάϊηρ ᾿ξ, μοὶ ἀβ 
οοὰ 4'5ο ἢεσε. Νοῖ ἃ ἔεν (Κὔςκεσι, "Ἂς 
εἴς, ΑἸΙ,, εἴς.) υπάετβιδηά τῆς οἴδυβε ἴο 

τείεσ ἴο σοά, ἀπὰ ἴο ἐχργεββ {πε ᾿πουρῃὶ 
τῆαῖ {πε βυρτετηδου οἵ Ηΐ85 νυἱβάοπι ννῶβ 
βεεῃ ἰη ἴδε δεβίοννδὶ οὔ Ηἰβ ρτᾶσε 80 
ΔΌυπαληπον οἡ υ8, [μα ᾿ξ ννὰ8 ““ἰπ Ηἰβ 
τηδηϊοϊὰ τυϊϑάοπη δἀηὰ ργυάεδπος, πηδηϊ- 
[εϑιεά ἱπ 411] ψγᾶγβ ροβϑιῖς ἴογ υ8, ἴπδὶ 
Ἡερουτεά οὖ Ηἰδ στᾶςε ὕροη ὑ8᾽ (Α1{.). 
Βυι τ 15 ἀϊβῆσυϊε ἰο δάϊυβε τπε ἰεγπλβ ἴὸ 
ΒΌΟΝ ἃ υ86. Εοτγ ἰξ 8 ἀουδε.} ψ Πεῖπεσ 
φρόνησις ἰπ {πε Βεη8ε Ψ»ΠΙΓἢ ἰτ θδᾶγβ μοσε 
οδπ δε ρτγεάϊοδιεᾶ οἱ αοἁ. Τδε ἰηβίαποεβ 
ψὨΙΟὮ ἀγα οἰτεά (Ῥτον. 11. το; ]εγ. χ. 12) 
δ Εχ γον ἴεν. ὙΠΟΥῪ ἅτ αἷ80 οὗ 
ἄουδιδι] τοίοναηονι ᾿παβπιυς ἢ 848 ἴδε 

νησὶς ἰπ ἴΠε8β6 ραββαζεβ τερσγεβεπίβ ἃ 
ἡ εὗτενν ννογὰ ἢ ἃ μεν  ΡΉβ ἀϊδεγεης 
ἰάςα, τεπάεγεάᾶ Ὁγ τῆε ΕΝ ““υηδετβιδηά- 
ἱπα ". Νείϊδες ἰβ ἔπε πολνποίκιλος 
σοφία τοῦ Θεοῦ (Ερῃ. ἱϊϊ. 10) 4 να]ά 
δηδίοσυ, ἴῃς τπουρῃὶ σεβδε ἴποτα 
Ῥεΐπρ τῃδῖ οὗ τῇς τηδπυ πὰ νασζίουβϑ ννᾶγβ 
ἴῃ ψ ϊςἢ της Ὀινῖπε ν]βάοπι 18 πηδηἰξεβιοά 
δηὰ τοδὶ βεά. Ὁδὲε βᾶπιεὲ πηυδὲ δε βαϊὰ οὗ 
τῆς Ρῆγδϑε φρόνησις θεοῦ ἰη ἴῃς πατταῖῖνε 
οὗ ϑοϊοπιοπ᾽β ἀεοϊβίοπ (1 Κίπρβ {ἰὶ. 28); 
ἴοτ ἰξ Ἔἐχργεββ86β ἃ ργυάδποα οσ ἱπίε!]ρεποε 
εἰνεη ἴο ϑοϊοπιοη ὃν (οά ογ ἀϊνὶπε ἴῃ 
αυδὶῖῖγ. Ενεη ψεσε ἰξ τῆογς Τεγίδίη [ἤδη 
ἰς 15 τῆδλι ἔθεσε 18 ὈΪΌ]Ϊςα] τναγγαπὶ ἔοσ 
δίμγπλίηρ φρόνησις οὗ αοά, τε πάσῃ 
Ρυΐϊδ τῃδὲ τεΐδγσεησε ουὔἱϊ οὗ ἴπε αυεβεοσμ 
δεσε; πᾶς Ῥεΐπρ Δη δχίεπβῖνε, ποῖ Δη ἰπ- 
τεηβῖνε, ἀεβηϊτιίοη, ἐχργεββίηρ ποῖ τδς 
πἰρλεοὲ νϑάοτη ἀπά ρῥγυάεπος, δαΐ αἱ 
ῥοσεὶδίς νἡβᾶοτῃ δπὰ ργυάεηςε, εὐενν ἀἰπὰ 
οὗ βυςῇ δι δυίεβ ((Γ. ΝΊπει- Μουΐε., 
137). [1 [8 ἔγυε παῖ ἴπετε ἃγὲ σᾶ868 1π 
ο]αδββίοδὶ ατεεῖ ννμο ἢ πηῖρῃς ἐπῖῖτ]ς α8 ἴο 
ἴδλκε πᾶσα σοφία 45 εαυϊναϊεηϊ ἰο πᾶσα 
ἡ σοφία, “δε ψΠο]ε οὗ ν͵βάοπι,᾽" “τς 
80π| οὗ ννἱϑάοτῃ " (οἡ Κὔδπεσ, σγαν., ἰἰ., 
 46ς; Απρι., 8). Βαυῖ ἴδετε ἄοεβ ποὶ 
ἌΡΡδᾶσ ἴο ΡῈ Δγ ςεσίδίη ἜἼχδτηρὶς οὗ ἴ[μδὲ 
ἴῃ ΝΤ Οτεεῖ. Εὐυχίπεσ, ἴτ ἰ8 τε ργάδες 
οἵ ἀοά τδαῖ 18 πιαρηιῆςεά ἴῃ ̓ ς ραγαρταρῇ, 

ΥΝΟΙ. 11. 
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δηὰ τῃδί ποῖ ἴῃ γτεβρεςὶ οἵ οἵδε φυλδιϊεῖεβ 
ἰπ αοἁ Ηἰ τ 861, θὰϊ π᾿ τεβρεςὲ οὗ ννδαδι 
ἴι ἀοε8 ἔοσ υ8. Ηδεποε τηοβί (Ηδι]., Μεγ., 
ΕἸΙ., ΑνΡ., Ηδυρι, εἰς.) υηάἀετειδπά τδς 
οἴδυβε ἴο τείεσ ποῖ το αοὰ ἴδε Οἴνες, δὰῖ 
το υθ᾽ πε τερεινετές ΤΠ ἪΝ ἔθῆις ουΐ 
αἰβο ὃν ἴδε ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν 
τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
καὶ συνέσει οἵ (οἱ. ἱ. 9; ὃν ἴδε ρίδλοα 
δβϑίρπεὰ τὸ ΟἸγίβιίδῃ νψϑάοπι ἴῃ ἴδς 
Ἐρίβειεβ το ἴδε Ἑρδβεβίαπβ δηὰδ (οΐοβ- 
Βίδῃβ; δηὰ δἷδοὸ ἴο βοῆς Ἔχίεπι ὃν δυο ἢ 
Ῥατῖία! ρᾶγα!]εῖβ 48 ἴπεβε: ἐν 
(Οοἱ. 111. 16) ; ἐπλοντίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν 
παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει (τ: Οοτ. 
ἷ, 5), εἴς. : 

Βεγα ταπιδίπβ, ἄοόνγενεσ, πε φυςβείοη 
Ὧ8 ἴο ἴῃς ῥγεςῖβε βεπη86 οὗ ἴῃς νῸ πουπβ. 

ία ἰ5 οἵ σεαυεηὶ οσουζτεποε ἱπ πα 
ΝΤ βεπεγδιν δηὰ ἰῃ τλς Ραυ πε ντ τῆσδ 
ἰπ Ραγιίουϊας ; φρόνησις οοουτε οηἱγν τνΐοε 
ἴῃ τς ψδοῖὶε ΝΤ, υὲς., ἴῃ 1υκε ἱ. 17 
(νεῖ ἴπεὲ ἘΝ τεπάσγβ ἰὲ “" νβάοχῃ"᾽} 
ἃπᾶ πεσε. Αβ ἰπ ἴῃ ργεϑεπὶ ραββᾶρὲ [Ὡς 
ἘΨΜΟ ΠΟΙΠΒ ἃγε 4150 ςοπ)]οἰπεὰ ἱπ 1: Κίπρβ 
1. 12, ἵν. 29; Ρτον. ἱ. 2, νἱϊ. χα; Ὠδῃ. 
ἵ. 17, ἰϊ. 21, 23. 80, ἴοο, ἱπ [οβερᾷ., 
Απέϊᾳ., κϊ., 5, 7, νἱϊ!., 7, 5. ΤΏεῖε ἰβ ἃ 
ἀϊδιϊποιίοα δεΐννεεπ ἐπὲπὶ νυ ὨΙΟἢ ἰδ νδτὶ- 
ΟὐΒΙῪ ὧν ἰπ ὅτοοι μβαιλν τα πὰ ᾿τεγαῖατα. 
Ασίβιίοι!ε, 6. ρ., ἀεῆπαβ 88 ἐπιστήμ' 
καὶ νοῦς τῶν τιρτυτότων τῇ φύσει, ὑμαν 
ἐρόνησιε 88 περὶ τὰ ἀνθρώπινα καὶ περὶ 

ἔστι βουλεύσασθαι (Εἐλ. Νέε., νἱ., 7). 
Ριαῖο ἀδαὶβ ψ τ φρόνησις 45 (ες νἱ8- 
ἄοπιλ οὗ δοϊίοη, ργυάεπεῖδὶ υνἰβάοπι οσ 
βαρϑςῖϊτν (Γατυς, ἱ., 631: Ο ; 632 Ε, εἴς.), 
Δηἃ 48 ἴῃς δου εν ὃν Ὡς ἢ ΜῈ Ἰυάρσε τί 
πρακτέον καὶ τἰ οἰ πρακτέον ([Ρ]Δἴο], 
Δεΐ., 41τ). ῬΒΙΟ ἴᾶκεβ σοφία ἴο τεϊαὶς 
πρὸς θεραπείαν Θεοῦ ἀηὰ φρόνησις (Ὁ 
τεῖδλίς πρὸς ἀνθρωπίνον βίον διοίκησιν 
ες Ῥγονι. εἰ Ῥοέμ., 14). ὈΟἴοεῖο δραίη 
ἐβοσίρεβ [ἢς ἔοσπιε 85 γέγμηι ἀϊυίπανμνε 

“ἰ ἀκιαπαγμηι Ξοϊεμέϊα ἀπὰ τῆς ἰδιίες 
88 γέγμηι ἐχβείεπαγμνι γμερίεπαγμνιφμσ 
τοἰεκέία (Οὔὴ.ν ἴ.ν 43); ΜΏΠΕ οἴπεῖβ ἐχ- 
Ἰλῖπι ᾿ 38. ἰστήμη θείων τε καὶ 

ρωπίνων Δῃ νησὶς 88 μη 
ἀγαθῶν καὶ μϑλ ἰαντέβυνὰ Επιρ., Ρ. 720; 
ΡΊαξ,, Μον., τοῦ6 Ὁ). [ἢ 81] ιμεβε ἄεδηϊ- 
τἴοπβ σοφία ἴ5 ἴπε Ιαγρες ἰάεα, ννϊϑάοτῃ ἱπ 
ἰῆε τηοϑὲ ρεπεαὶ βεῆβε, πὰ φρόνησις 
8 ἴῃε βεοοῃι ἰάεα, τεββίηρ' ἃ ρᾶσγ- 
τἰουϊδτ τεβϑυϊς οὐ ἀρρίϊςδίίοη οὗ Ν 
80 1ἴ βδεπὶβ (ο Ὀε 4ἷ8δο βυυ βίαπεδν πὶ 
ἴῃς ΒΙὈ]Ποαΐ υ8ε οὗἩ ἔπε ἴεγπιβ. Σοφία 8 
τῆς ςοἸ!] ἐςῖῖνε τηοζδὶ ἱπιε]!ρεηςε, “ἰπδῖρδι 
ἱπῖο πε ἔγῃε πδίυγε οὗ {ιπρβ" (υἱρδε.), 
δηᾶ ἰη ἴδε Ραυ πε ΕΡ 58:168 1 18 [ἢ 18 ἴητς}}}- 

πος ἐπ εβρεοῖαὶ 485 κηον οὗ τῆε 
ἱνίηε ρίδη οὗἉ βαϊναϊίοη ἰοπρ πιδάδη πὰ 

πον σενθαϊεᾶ; ννἢ}]ε φρόνησις ἰβ ἴπε ρτας- 

17 
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Τα ἰ, α7 πάσῃ σοφίᾳ καὶ ' φρονήσει ' 9. " γνωρίσας 3 ἡμῖν τὸ ' μυστήριον τοῦ 

48. 
Κ [οδῃ χνἱϊ. 26; Εσεκ. χιῖν. 23; ΕΡΒ. διά οἱ. ἔτ. 

ἵν. ; δῇ, ἰΐ. 20 αἱ. Τὰ νε τ. 5 τεῆ. 

ἸΈοσ φρονησ., γνωσει 17; σννεσει 71. 

Ὁ ΟΣ. ἱ. 13, 1). 25 ΟὨΪΥ; 

ΚΙθκ ἯΙ. θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν " εὐδοκίαν αὐτοῦ,2 ἣν " προέθετο " ἐν 

1 Οπ. {.. 3, ἀφ 41]. ; (οἱ. ἱ. 26 4]. ; Μασὰ 
Εχοά. χὶ. 4. ο ἣν. 3,4 τεβ. 

Ξγνωρισαι ΕᾺὉ γό, ἃ, ε, ἔ, 5, ΝΙς.» Θοιἢ., ΗΙ]., ὙΒεορῆγ!., Νἱοιϊογίη., Απιῦτβε., 
Αὐξ. εἰς. 

5 αντον οηγ. ὈΕΕΟΘ, ἀ, ε, α, Θοίδ., Οορι., Τετῖ,, Νιςιϊοτγίη., ΗΠ]. 

ἶσα! υβε οὐ ννϊβάοπι, πε ργοάυςι οἵ ννὶδάοπη 
(ψ΄. Ῥτον. χ. 23, ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίκτει 
ρόνησιν), “πε τίρμι υδε δπὰ δρρ]ϊοᾶ- 

τίου οὔ τῆς φρήν " (Ττεποἢ), ἴπε δου εν οὗ 
ἀϊδβοογηίης ἴπε ργορετ ἀϊβροϑβιείοι οσ δοιίοη. 
ΤΒς τίςδεβ, ἴδε δουπάᾶϊπρ τίςμεβ, οἵ ἴδε 
ξταος εἐχρεηάδεὰ οἡ υβ βίοοά τενεδλὶεὰ 
ἰπ ἴδε Ὀεβίονναὶ οἵ ἐβεβε ρίἔϊδβ οὗ βρίγίτυδὶ 
Τοτργεπεηβίοη ἂπὰ ῥγαςιίςαὶ ἀϊβοεγηπηθηῖϊ 
ἢ τείεγεπος ἴὸ ἴῃῈ ἄεερ τπῖπρβ οἵ (με 
Ῥίνϊηε σουπβεὶ δπὰ {πε Ὀϊνίπε Βδνεΐα- 
τίοη. 

ψεσ. 9. γνωρίσας ἡμῖν : λαυίηρ νιαάε 
ἔμοιυμ μπίο μ5β. Βεῖίζεσ, “"ἷἴπ ἴπαὶ Ης 
ταλὰβς κπονῃ ὑπο ὑ5᾽᾿. ΑΒ ἴῃ νεῖ. 5 
τῆς δοζσ. ρασζῖ. ἰβ »ποάαὶ, ποὶ ἐφ ῥογαΐ, εχ- 
Ῥτεββίπρ 8 δεῖ ποῖ ςοποείνεά 88 ῥχγίοσγ ἴο 
παῖ ἱπεπιαϊεὰ Ὀγ τε ἀεῆπίίε ἴεπβο, δυϊ 
φοἰποίϊάεης ν τ ἰξ δηὰ βιατίπρ ἴπα νὰν ἷπ 
ΜΠΙοἢ ττ τοοῖς εἴεςι, Ὑῇε ἡμῖν τηεδηβ 
ἴο 5 Ολγίσέαμς βεπεγδιγ, ποῖ ἴο 8 
ΑῤοΞἐϊες ρατιϊουϊαγῖν, ἀπά ἐπε Κπονϊεάρα 
πῃ φυεϑείοῃ 8 βρίτίτυδὶ υπάετγβίαπάϊηρ οσ 
ἐπβίρῃι. [τ ννᾶβ ἴῃ ρίνίηρ υ8 ἴο Κπον ἃ 
οετιδίη βεςγεΐ οὗ Ηἰβ σουηβεὶ ἔπαὶ αοὰ 
τηδλᾶε Ηἰβ στᾶςε ἴο δρουπά τονδγζὰ ὺ5 ἱῃ 
411 ννϑάοτῃη δπὰ ἀϊβοεσησωεηῖ. Τῆς γενε- 
Ἰλτίου οὗ τηϊ5 βεογεὶ ἴο οὖσ τηϊπᾶς τηδᾶπὶ 
τῆε Ὀεβίονναὶ ου υ8 οὗ 811 [ῃδι ἰ8 ἱταρ] !εὰ ἴῃ 
υνϊβάοπι δηά ἱπεε!]!!ρεπςε.---τὸ μυστήριον 
τοῦ θελήματος αὐτοῦ: ἐΐε πιγϑέεγν (οτ 
σεογεῖ) οὐ Ηἰς5 τοἱϊ!. ὙΠα ρεη. ἰβ {86 
οτάϊπαγυ ρεη. οδ]εοϊὶ, τῇς τηγβίεσυ ἐομολ- 
ἐπρ οἵ εομοεγμὶηρ Ηἰβ ν1]}]; ποῖ ἴδε σέ. 
σε δ᾽εοίδ, (πε ταγβίεγυ ογί ρίμαέϊπς ἴῃ ἨΪ8 
δεῖ! ποῖ ἴπε ἀῤῥοΞίέξυε σεῃ., ἃ5 16 1 ψνετα 
ΒΙΤΆΡΙΥ Δποίδποσ ἔογπὶ ἴογ “Ηἰβ8 πίάάεῃ 
1" ὙΠε Ψογὰ μνστήριον, νν»ῃϊςἢ ἰπ 
εἰδββίςδὶ τεθεὶς πιεᾶπὶ βοπιοιῃϊηρ σδογεΐ, 
Θβρϑοίδ!ν ἴἢε βεογεῖβ οὗ τεϊρίοπ Ἴοσὰ- 
πιλυπϊςαιεἃ οἷν ἴο ἴδε ἱπίλιεἀ δπὰ ὉῪ 
δεῖ ἴο Ὀὲ Κερέ υπίο]ᾶ, ἰ5 υδεὰ ἱπ ἴῃς 
ΑΡΟΟΓΥΡΉΔΙ ῬοΟΚΒ οἵ [Πὶπρβ μἰάάεη, ἐ.΄., 
ἴδε σουπβεῖβ οὗ αοἁ (ΝΥ ̓5ἅ. 11. 22; [υἀττ8 
1.2), ἀπά ἴῃ ἴπε ΝΤ οσοξϑβίοπαδι!ν οἵ [πη ρβ 
ῃοί οἶεασ ἴο ἴδε υπάετοιδηάίηρ (1 Οος. χὶϊ. 
2, χῖν. 2), οἵ οὗ τδε τηγϑίϊς τηεαπὶπρ οὗ 
τη ρ8 -- Βαυΐπρβ, πᾶπιεβ, ἃρρεάσγβηοεβ 
(Ερῆ. ν. 32; Βεν. ἱ. 20, χνὶϊ. 5). Βυΐ 
115 ἀϊβείποιίνε 56η86ὲ ἰπ ἴδε ΝΤ ἰβ (δῖ οὗ 
βοσρεϊπίπρ οηςε πίδδεη ἀπά πον τενεαδὶεά, 

ἃ δβεοεῖ πο ορβῆ. [π {Π|8 βεῆβε ἰΐ ἰ5 
ΔΡρ] ἰδ το τῆς Ὠϊνίπε ρίαῃ οὗ τεδεπιριίου 
858 ἃ ΜὮΟΪε (Εοπι. χυϊ. 25; σ« Οος. τἷ. 7; 
ΕρΆ. νὶ. το; (ΟἹ. 1. )6; τ Τίπι. 111. 9, τό, 
εἴς.), οὐ ἴο ραγείουϊασ τῃϊπρ8 θεϊοηρίηρ τὸ 
τ8δὲ Ὀινίης ρδη---πε ἱποϊ υβίοη οὗ τε 
Θεπῖε8 (ἔοπι. χὶ. 25; Ερἢ. ἰϊΐ. 3, 9), 
τῆς ἰτδηβίοσπηδτίοη οὐ Ὁ γί βεῖδηβ αἰϊνε οα 
ΕΑΓ δἱ Ὁ γίβι' β γεΐυγη (1 Οος. χν. 52), 
πε υπίοη οἵ ΟΠ γῖβὲ δηὰ πε Ομυτγοῖ (ΕΡΉ. 
ν. 32). [τ ἄοεβ ποῖ σοῆνευ ἴμε ἰάεα οὗ 
Βοπηθιπίηρ παῖ ννεὲ σᾶπποῖ ἴδκε ἰπ οἵ 
υπάετβίδηἀ ὄνὲπ ννμεπ ἰξ ἰ5 ἀεοίαγεά τὸ 
08. [ἱ ἰ8 ρῥεου]αγῖν ττεαυεπῖ ἴθ {δε 
Κιπάγεά Ἐρίβεῖεβ ἰο ἴῆεΣ Ερμεβίαπε δηά 
Οοἱοπββίδπβ, ἴδῃ οὖΐ οὗ ἴῃς τυνεπιγ-βῖχ ος 
τυνεηίγ-δενεη Θσουστεποαεβ δεὶπρ ἰουπά ἴῃ 
ἴπετι. Νὸοτγ ἰβ ἴξ οοπῆπεά δρβοϊυἴεϊυ ἴὸ 
τπ6 τΐηρβ οὗ στᾶσε. Ρδιυὶ βρεᾶκβ δῖβο οὗ 
16 ““πιγδίεγυ οὗ ἰδνν]εββῆεββ" (2 ΤΒεββ. 
ιν. 7). Ὑῆὲε σεάεπιριίοη δοσοπιρ! ἰϑμεὰ 
τῆσγουρἢ ΟὨγίβι--- 8 8 τμ6 βεογεῖ δἰάάεπ 
ἴοσ ἃρεβ ἰπ ἴπε Ὀϊνίπε Οουηβεὶ ἀπὰ πον 
τενεαϊεὰ, Τῆΐβ αἷβο ἰβ ἴῃς ἐγσυτῃ, τῃς ἀϊ8- 
οἰοβυγε οὗ νῃϊοῃ το οὖγ υπάἀετβιδηάϊηρβ 
τηδληΐ 80 ἰδσρε ἃ ριΠϊ οὗ στδζσε ἰπ ἴπε νὰν 
οὗ ἰπϑῖσῃμι δηὰ βρίγίςυαὶ ἀϊβοαγππιθηῖ.--- 
κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ : αεεογάϊηρ ἰο 
Η!ς ροοά ῥίεατμγε. ΤῊΪΒ 15 ἴο θὲ αἰίδςβοὰ 
πεῖῖπες ἴο ἴπε μυστήριον τοῦ θελήματος 
αὐτοῦ, νι ϊςἢ πεεάβ πο ᾿υσίπεσς ἀεδηϊείου, 
πος ἴο ἴδε [ο]]ονῖπε προέθετο, κιτιλ., δυϊ 
ἴο ἴδε γνωρίσας, ρτεςίδεῖγ 88 ἴπε ργενίουβ 
προορίσας νγ85 ἀεοϊατεά το δε κατὰ τὴν 
εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ (νεῖ. 5). 
Ἴδε ορεπίηρ οὗἉ {818 βεοζεῖ ἴο ὰ8 ἅβεσ ἴῃς 
δί!επος οὗ αρεβ δὰ 118 στουπά δηὰ γεββϑοη 
ἰπ ποιδίπρ εἶδε ἴδπ ἔπε ρταςίοιιβ οουπδεὶ 
ΟΥ ἔτεα ρύγροβε οὗ ἀοὰ.---ἣν προέθετο: 
τολίοι ΗΔ ῥμγῥοτεά. ὙΠὶθ νεῖ προτί- 
θεμαι οσουτβ ΟὨΪγ τῆγίος ἰπ τπε ΝΤ,, δπὰ 

ἴγεε ἰπβίδηςεβ ἅγε ἰῇ τῇς Ρδυϊπα 
Ἐρίβ:1εβ : οπσε οὗ δυπιδη ρυγροβε (Εοπι. 
ἱ. 13), οὔςε οὗ ἴδε Ὀϊνίης δοιϊίοη (ἔσοπι. 
11... 25), ἀπά οπςε (μεγε) οὗ ἔπε Ὀϊνὶπε 

ὭὌΓΡροδαε. ΤΒε δέεγπαί ρυτροβε οἵ ἀαοὰ 
158. ἰῃ νίενν, 88 ἴηε οοπίοχὶ βῆονβ. Τῆς 
προ ἴῃ [86 ςοπηρουηὰ νετῦ, ποννενεσ, ἄοες 
ποῖ ΟΧΡγεβ8 ἴδε ἰάελ οὗ ἴδε ῥγε-ἐφῤῥογαί. 
1τ ἀρρεαῖβ ἴο δανε ἴδε ἰοοδϑὶ βεηβε--- 
φεέἐπρ δέΐογε οπεςοὶ ἀτιὰ 80 ἀείεγνιηρ. 
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αὑτῷ το. ἢ εἰς ' 4 οἰκονομίαν τοῦ " πληρώματος τῶν " καιρῶν, ᾿ ἀνα- ΡΈΜαιι, κ- 

κεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ χριστῷ,; τὰ ὃ ἐπὶ 4 τοῖς οὐρανοῖς -- 08. Πι. 

«ἢ. ἐδ. 2; Οοἱ, ἱ. 25; [κὑκὸ χνὶΐ. 2 τε]. 
34 τε. τ Βοῃι. χἱϊὶ. ο οοἱγ ἐ. 

1 Ἐὸοὸγ εἰς, κατα τὴν Α. 

4ἐν τοις δ 

τ-- 6 Δ]. ἱν. 4 οὐἱγ. 
ΟὨΪγ; 8εςὲ 

8. ϑεὲ Μαγῖ ΐ. 15; 1. ΣΧχὶ. 

5 Ογ τῶ 116, 143; Χρ. ἴησ. 143. 

5 Ἰηβεσῖ τε, ἃ ἔενν ουτβίνεβ, ἘΡΙΡΏ., Ογτσ., 

᾿ΑΕΟΘΚΡ, εἰἴς., Οοριῖ., Οἢτ., Τβάτι., Ερίρῃ., ΤῊΙ., τὸ; εχ Μ ΒΡΕΙ,, 

εἰς. 

Οοιῇ., Ευ5., Τμάτι., Πδπι., Οες., Τοτσι., εἴς. 

--ν αὐτῷ: ἐπ Ηἰνεδεὶῦ, ϑογῆε πιᾶκε ἰξ 
“1 δἰ πὶ," τπᾶῖ 8, ἐπ Οὐγέδε ((ῆγγϑβ., 
μυΐ., Βεηρεὶ, Ηοδη., Πὶρπι., Κνγο!., 
νυ] Ε., εἰς.), ἀπά ἐπὶ8 νου ὃς αυΐτε ἐπ 
δεοςοτάδηςε νἱ τ {πε βυδβεαυδηῖ βιδιθπιοπὲ 
οἵ τῆε εἴεγηδὶ ρυγροβε 88 ὁὴὲ ψῆῃίοῃ Οοὰ 
“Ρυγροβεά ἱπ ΟΠ τίδε [|εβὺ8 {πε 1οτὰ " 
(Ερᾷ. 1. 11). Βυῖ σοὰ δπὰ Ηἰβ ψ1}} 
ἃ1ε ἴδε βυδ)εοῖβ ἱπ νῖενν Πετε, δπὰ {πὸ 
τηεητίοη οὗ Οὐλγίδέ βεεπὶβ ἴοο σεστηοίε ἴοσ 
ἴδε αὐτῷ τὸ τεῖες παῖυγαν ἰο ΗΪπ. ΤΠα 
Ῥύγροβε 15 αοὐ᾽ Β οννῃ ἴτεε ἀεϊεστηϊπδίοη, 
οτἰ σι πδιίπρ ἴθ Ηἰβ ονντὶ στδοίουβ πηϊηᾶ. 
Τα γεδάϊῃρ ἐν αὑτῷ 18 ἀἀοριεὰ Ὁγ Μεν., 
ΕἸ], εἴς., ψ ἢΠς ἐν αὐτῷ ἰΒ ρίνεπ ὉΥ 
1,ἀςῆπ., Τίβοῃ., ΝΗ, Ηκδσεὶ., εἰς. Τς 
αυεϑιϊοη ψμεῖμες τῇς ΝΤΊ Κηονβ ΔὴΥ 
Οἴμες ἔοσπι ἴῃδη ἑαυτοῦ 48 ἴπε τεβοχίνε 
οὗ τῆς τπϊγὰ ρογβοη 8 851}}} ἀεαϊεὰ. [{ 8 
υτρεὰ (ἐ.5., ΌγῪ ΒΙεεκ, Βυζίπι., εἴς.) παῖ 
1πεὲ ΝΤ ἄοεβ ποὶ υ8ὲ αὑτοῦ, δυιῖ ΟΠΪΥ 
ἑαντοῦ ἰπ πιοβὶ οᾶβεβ οἵ δἱ ἰεδβὶ ἴπε νδβί 
το Δ)οσὶ ν, οὐ βυςἢ στουπάβ 45 1ῃ65ε, υἱΣ., 
τἴῆδι τῆς Μ55. πᾶνε ἀπό, ἐπί, ὑπό, εἰς., 
πὰ ποῖ ἀφ᾽, ἐφ᾽, ὑφ᾽, Ὀείοτε αὐτοῦ ; {παῖ 
ἰπ τῆς βεοοπά ρεζβοη με πὰ οπὶν σεαν- 
τοῦ, ποῖ σαντοῦ; Δηὰ {παῖ ἴπε ἄτβι δηὰ 
ϑεοοπᾶ ρεζβοπδὶ ργοπουηβ τὲ οἴϊεη υδβεὰ 
ἴῷ ἴῆς ΝΤ ᾿ηβιεδὰ οὗ ἴδε σεβεχίνε, ᾿πουρἢ 
ποῖ ΨΏσδη ἴδε ργοπουῃ 18 ἱπηπηοάδίεὶν ἄς- 
Ῥεπάεητ οη ἴδε νεσῦ. Γἰρδιίοοι οοποϊυάεβ 
τῆαι “αὐτοῦ, εἴς., πηδᾶν ὃς υδεὰ ἔος ἑαντοῦ, 
εἴς,, ἴῃ ἰπιοβὲ Ἐνεσυ σοπηεοιίοη, ἐχοαρὶ 
ΜὮετε ἰἴ 15 ἴῃς ἀΐτεοϊ οὔ͵εςς οἵ ἴπε νετγῦ "᾿ 
(δες ὨΪ5 ποίε οη (οἱ. '. 20). Οη ἴδε οἴδεσ 
μαπά, ΕἸ]. 18 οὗ ορίπίοη ἴπαὶ ἴε τεῆεχῖνε 
ἔοτπι ἰδ ἱπ ρίδςε “"νπογε ἴῃς διξεπείοη 18 
ῬτίῃςοραΙν ἀϊγεοιεά το ἴῃς βυ]εοὶ,᾽" ἀπά 
τε ποῃ-τεβεχῖνε νπετε ἰἴ 18 “" ἀϊνετίεὰ Ὁγ 
1δε ἱτηροτίδηςε οἵ ἴῃς ἀςιδιῖθ᾽. Δ ίπεσ, 
Ὑ 816 δάπγετπρ ὑπαὶ ἴῃ πιοδῖ ρᾶββαρεβ 
αὐτοῦ, εἴς., νουϊά Βυβῆςε, νουϊὰ νντίϊα 
αὑτοῦ, εἰς., σετίδί ΠΥ ἰπ ἃ ἔενν ο8868 Β0 ἢ 
85 ]οἢη ἴχ. 21 (αὐτὸς περὶ αὑτοῦ λαλήσει) 
δηὰ οῃι. ἰϊϊ. 25 (ὃν προέθετο ὁ Θεὸς .. . 
εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὑτοῦ), ἀπά 
νου] ῥγθέεσ ᾿ξ αἷβὸ ἰῇ βς ἢ ρδββαρεβ ἃ8 
Μαιῖς νιὶ. 35; [,ὑὑΚε χΙΐ, 34, χίχ. 15; Κοχῃ. 
χῖν. 14; εν. χί. 7, ΧΙ. 2; 248 αἷ8δὸ ποῖα 
ἴπ Ἐρῆ. ἱ. 9. 8ες Βυζίπ)., Ρ. τας; ΜΪη.- 
Μουϊξε., Ρ. 188 ; ΒΙεεϊ, Ηεδ., ἴϊ., Ρ. 69. 

γε. το. εἰς οἰκονομίαν: μρηΐο ἃ ἀἐε- 
ῥεησαίίοπ. ΤὨΪΐΒ ἐχργεββεβ ἴδε ἐμά ννῃϊοὮ 
αοά δπαά ἰπ νῖενν ἰπ ταὶ ψΒῖοἢ Ηε 
Ῥυτροβεά. ϑοπῖε (Εταβϑῆχ, Οαὶν., εἴς.) 
ἵνα εἰς {πε ἐερεῤογαὶ βεῆβε οἵ μεφμὲε αὐ. 
αὐ (ες ἰάδα ἰβ γδῖπεγ ἴπε τόσα ἀδβηϊε 

οπε οὗ ἀεείρη. ἀοὰ Παὰ Ηἰβ γϑᾶβοῃ ἔοτ 
πε Ἰοὴρ ἄεϊαν ἵπ ἴῃς τενεϊαιίοη οἵ πε 
“ἐγηγβίογυ ". Γδδῖ γεᾶβοῃ ἴδὺ ἰῃ ἴῃς δοϊ 
τπᾶῖ τὲ νου ά ψὰβ ποῖ τῖρε ἴογ ἔπε 
ἀϊβρεηβδξίοη οὗ στᾶςε ννῆϊοῃ ἐοστηεὰ ἴπε 
ςοπίεηϊβ οὗ ἴπε τηυβίεσυ. [π ςἰαββίςδὶ 
ατεεκ ἴῃς ννογά οἰκονομία Βαᾶ τπ6 ἵνο 
πλεδηΐηρβ οὗ (α) αἀνιϊπἰςἐγαξίοη, πα 
τηδηδρετηθηῖ οὗ ἃ Βουδβε οἵ οὗ ργσορεσίυ, 
ἃηᾶ (ὁ) ἴτε οδῆεε οἵ δἀτγηϊπιβίγαϊοσ οὐ 
βιεννασά. [ἰ ψὰβ υβεά οὗ βυοῖ {πίη 8 
885 ἴπε διτδηρειηεηὶ οὗ {πε ρϑγίβ οἵ ἃ 
δυϊ]άϊηρ (Νιεγαν., ἱ., 2), ἐπε ἀϊδροβίτοη 
οὗ ἴῃε ραγίβ οὗ ἃ βρεεοῦ (Ουΐηι., [κ5ΐ., 
111.,ω. 3), δπὰ τῆοσε ραγίου δεῖν οὗ ἴπε 
βηδηςίδὶ δά πηι ηἰβιγατίοη οὗ ἃ οἴτγ (Ασίβε., 
Ροί., ιἰϊ. τᾳ; ο΄. Ττὰρδι,, Νοίέες, τμὸ υος.). 
11 5 ἴδε βαπὶῈὲ {νοΐοϊὰ βεῆβε ἱπ ἴδ6 
ΝΤ--ὴ αγγαηρενιεηΐ οἵ αὐἀνιϊπδέγαξίον 
οὗ τῃϊηρβ (1π τπε ραββαρεβ ἰπ ἴδε ργεϑεηῖ 
Ἐρίβειε δηὰ ἴπ σ Τίπ). ἴ. 4), δῃὰ [86 
οὔἶεε οἵ δἀταϊηἰ βιγαῖογ---ἰῃ ρατιϊςυΐατ πὰ 
βίενναγάβῃιρ ἢ νος Ῥαὺϊ ννᾶ8 επ- 
ταδίεὰ ὈὉγ αοὰ (τ Οοτ. ἰχ. 17 ; (Οἱ. 1. 25). 
ΎΠε ἰάεα δὲ τπε Ῥδβίβ οὗ ἴπε βιδίεσηεηῖ 
Ὦετα, ᾿πογεΐοσγε, 48 δἷβο ἰπ ἴπε βοηονν αὶ 
δηδίορουβ ραββᾶρεὲ ἴῃ Οδ]. ἱν. 1-ἰσ, ἰδ 
ται οὗἩἨ ἃ στθαὶ πουβεῃοὶὰ οἵ ννῃϊοῃ αοὰ 
5 ἴῆε Μαβῖες δπὰ ννῃϊο ἢ μᾶ5 ἃ οογίδίπ 
βυβίοπὶ οὐ πιδηδρεπηεηΐὶ τ βεῖν ογάεγεὰ 
ὃν Ηἰπι. ΟΥ τῃε ἤρυγε οἵ τῆε ΟΠυγοῖῦ 
85 ἴπε Πουδβεβοϊᾷ οὗ ἀαοἀ (τ Τίπι. ἰἰὶ. 
15; Ηεῦ. [᾿. 2-6; τ Ρεῖ. ἱν. 17), ἀπά ἴδε 
ῬΆΣΑΡΙεβ ψνΠίο ἢ τὰμ ἰπ ἴογπλβ οὗ αοά 88 
οἰκοδεσπότης (Μαῖι. χί!!. 27, ΧΧΟΟῸΙ, ΙΣ, 
χχὶ. 33; [ὑκεὲ ΧΙ, 25, χίν. 21).--τοῦ 
πληρώματος τῶν καιρῶν: ογ΄ ἐδε γμί»ε5ς 
Οὗ ἐλιε ἐΐνιεβ. Ὑμαῖ ἴδ, ἃ ἀϊβρεπβαιίοη 
δείοηρσίηρ ἰο τε ἔυπεββ οὗ ἴῃς {ἰπη6δ8. 
Ύῆε ρεῃ. οδηποῖ θὲ πε ρσεη. οδγεοίϊ 
ϑίοσσ, εἴς.), ποῦ ἴῃε ἐῤεέχερείές σεπ. 
Η11.)}, θὰϊ πγυβὲ Ὀς [πὲ οὐ ομδγαςίεσιβιῖς. 
Δ] ἱν, “4 ἀϊδρεηβαίίοη ῥγοῤεν ἐο ἴῃς 

ἐκρμρκά οἵ {πε εἰσλεβ " (Μεγ.), οὐ ἰξ πᾶν 
Εχρίεββ ἴῃς γείαίέον Οὗ ἔπιε, ἃ5 ἰπ ἡμέρα 
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ὀργῆς (Εοπι. 1. 5), κρίσις άλ' 
ἡμέρας (]υἀε 6). [πῃ αὶ ἦν. 4 ἘδῸ ρῆγᾶις 
τᾶκεβ {πὲ πιοσὲ βεηεγαὶ ἔοσπι τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνον ; δετε 1 ΠΔ5 1ῃ6 ποτα βρεοίῆς 
ἔοττι τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν, τῃε []- 
Ὧ 685 οὗ ἴΠε Ξεα5055, ΟΥ 5εγίεβ οἔδρροιπίεά, 
ἀειετταίπαῖς {ἰπ|ὲδ8δ. Τῆς ἰάδα οἵ {πε 
 ύιεςς5 οἵ τπε εἰπιεβ, ἰδ 15 ργοῦδθϊε, 15 480 
εἐχργεββαά Ὁγ ἴῃς καιρῶν 485 ἀϊπιϊπρι βῃςά 
ἴτοτῃ χρόνων, ἴπε ἴογπιετ Ὀεΐπρ' 4 4υδ!118- 
τἶνε ταγίη, πε ἰαϊῖεγ ἃ φυαπείδῖνε (5ες 
μίρπι., Νοίες, Ρ. 70). ΟΥ̓ Ηεθ. 1. τ, δπὰ 
ἐβρεςίδ!ν {πὸ πεπλήρωται ὁ καιρός οἵ 
Μαχκ ἱ. 15. [ἢ οἰδββίοδὶ αἀτεεκ πλήρωμα 
ἌΡΡεδΊβ ἴο ἤᾶνε Ὀοϊῇ ἴπε ραββῖνε β86η86, 
“τῆλι ψηϊοἢ ἰ8. Α]1εὰ,᾽" δηὰ {πὸ δςῖϊνε, 
“ἢ ᾿ννηϊοῦ 6115. Ὑῆια [ΟγπΊῈσ 15 σῶζε, 
{πε Ἰαίζες 18 βυβῃοίεπον σοπτῆοη. 866 
1.144. ἀπὰ ϑοοτί, 1κεχ., απὰ Ἐοβί υ. Ῥαϊπι., 
Ἡψογίδ., τμδ υοοσφ. ἴπ τὲ ΝΤ᾽ ᾿ἰκεννῖδα 
ἰξ 86 6π|8 ἴο πᾶνε ὈοΓἢ βεῆβεβ (που ἢ {Π|8 
ἰ8 φυδϑτοηο4) ; {πε ραββίνε θεὶῃρ ἔουπὰ ἴῃ 
τῆς στεδῖ ἀοοίσὶ 8] ραββαρεβ πη τῆς Ρδυϊΐπε 
Ἐρίβιεϊεβ (Ερῃ. 111. το, ἵν. 13, εἴς.), τῃε δοῖῖνε 
οσουγτίηρ τῆογα ἐγεαυ πεν ἀπά ἴῃ ἃ νατί εἰν 
οὗ δρρ]!οδιοηβ (Μαῖι, ᾿χ. 6; Μδχκ ἰϊ. 21, 
νὶ. 43, νἱϊ!, 20; Εοπι. χὶ. 12; σ: Ὅοζ. 
χ. 26). ΜΠ τϑέδγεπος ἴο ἐΐνηθ ἰξ τη απ 8 
“ φοπΊρ] πλεῖ "᾿---ῖδε ραγίουϊας τἴπιε ἐπδὶ 
οοιηρ εἴε8 ἃ ἰοηρ ῥγίοσ ρεσζίοἁ οἵ ἃ ργενίουϑ 
βασίββ οἵ βεβϑοῦβ. Τῆς ρυτροτὶ οἵ ἴδε 
βίδίεπιεπῖ, ἰΠπαγοῖοσε, ἄρρθᾶγβ ἴο Ὀὲ [ἢ|8: 
οὐ πᾶβ Ηἰβ πουδεμοϊά, τῆς Κίπράοπι 
οὗ Ββεάνβῃ, υνἱτἢ 118 βρεςῖδὶ ἀϊβροβίτίοη οὗ 
Αἤδίτϑ, [18 οἰκονόμος οἵ 5ἰενναγὰ (γῆο ἰ5 
ΟὨγῖβι), [18 οντὶ ῥρσόρεσγ τηεϊῃοά οἵ δά- 
πχἰηἰδβίγαϊίοη, ἀπά 115 γ᾽ ἣβ δηὰ ργίν!ερεβ 
ἰηϊεπάεδα ἔοσ [18 τπεσηρεῖβ. Βυΐ {πεβὲ 
εἰδδ δηὰ ρτίνίϊερεβ σουἹὰ ποῖ θὲ ἀϊβρεπβεὰ 
ἴπ ἐπεὶγ ξυΐπαβ8 116 τἴποβε ἴος ψγθοτα 
πεν ννεσα πηεδηϊ ψνεσε ὑπᾶεσ ρὲ (Οδὶ. 
ν. 1-3) δηὰ υπρτεραγεὰ ἴογ ἴδεπ. αὶ 
Ρεγίοά οἵ νναϊεὶπρ παὰ ἴο εἴαρβε, δπὰ 
ΨΏδη ἴῃ Ῥτοόςεββ οὗ ἰσαϊ πίη 848 πη βῃεά 
δηᾶ τῆς εἰπς οὗἩ τηδίυγὙ ψγν68 τεδομεά 
τῆε ρβ οουἱά θὲ Ῥεβίονεά ἰπ τπεὶγ 
ςοπλρίείεπαββ. ἀοά, δε Μαβίεσ οὗ τῃῈ 
Ηουβε, μαὰ τΠϊ5 δι εἰπια ἴπ νίονν 8 πε 
Βίιάάεπ ρυζροβε οἵ Ηἰἱ ρταςς. ἤθη 
τπδῖ {πὲ σᾶτηε Ηπς ἀϊδβοϊοβεὰ Ηἰβ βεογεῖ 
ἱπ τῆς ἱποαγπδιίοη οἵ Ομγῖϑε ἀπά ἱπῖγο- 
ἀυςεὰ {πε πενν ἀϊβροβίτίου οἵ {πίπρδ 
ΨὮΙΟΒ εχρίδϊπεᾶὰ Ηἰβ ἔογπιες ἀεαϊϊπρβ 
ἢ πιο ἀπά {πε ἴοπρ ἀεῖαν ἰπ τῇδε 
τενεϊδιίοη οὗ (δες σοτηρίεῖε ρυγροβα οὗ 
Ηἰ8 στᾶςε. 80 ἴδε Εδίῃεγβ οδπιε ἴο βρεακ 
οὗ πε ἱποαγπδίίου 848 ἴῃ οἰκονομία 
(1υ8ι., Διίαϊ., 45, τ2ο; ἴτεπ., ἱ., τὸ; 
Οτῖρ., Ο. Οεἰς., ἰϊ., 9, εἴς.). Ὑηῖ8 
“ὉΒΟΟΠΟΠῚΥ Οὗ ἴπῸ ἔυΐπεββ οὗ [πε βεᾶ- 
8ΒΟ0Π8," τπατεΐογα, ἰδ τμδῖ βιενναγάβῃϊρ οὗ 
της Ὀἰνίπε στᾶσα νΠὶοΒ ᾿ν85 το ὃς δα 
τυδὲ οὗ ΟὨγιβὲ, ἰπ οἴει ννογάβ, ἴῃ ἀϊ8- 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ - 

Ῥεπβαῖϊίοῃ οὗ ἴδε ἀοβρεῖ, δπὰ ἐμαὶ ἀΐϊβρεη- 
βαιίοη ἃ5 ἢ ΠΠ]Ππρ 1861 ἴῃ ἀπε ΨΒοὶς 
Ῥεγίοὰ ἔγοπὶ ἴδε  δἄάνεπι οὗ Οβτγίβι 
ἴο ἴδε βεοοπά. [π τῆϊβ ἰαβϑὶ τεβρεςῖ (ἢς 
Ῥταβεπὶ ράββαρε ἀϊετβ ἔγοση {παὶ πῃ ΟΔ]. 
ἵν. 4. ἴπ τῆς ἰδἔϊεσ “τῆς ἔπε 85 οἵ ἴῃς 
τἰπηε᾽" ἌΡΡεδῖβ ἴο γείε ἀδῆηίιεὶν ἴο ἴδς 
τηϊββίοη οὗ Ομ γῖβι ἰπῖο τπε ννογὶ ἃ πὰ Ηἰ5 
ννοσκ ἴῆεγε. Ηδτγε {πε οοπίεχι (εβρεοῖδιν 
πε ἰάδα εχργεββαὰ Ὀν ἴῆε πεχί οἰδυβε) 
εχίεπάβ τῆς γεΐεγεπος ἴο ἴῃε ἤπαὶ Ἷοπ- 
ΡΙειϊίοη οὗ πὸ ννοτκ---ηά πε οἷοϑε οἵ {πε 
ἀϊδβρεηβαϊίοη δ {πε ϑεοοπά Οοχηίπρ .--- 
ἀνακεφαλαιώσασθαι: ἰο τῶν μῤ. Οτ, 
πανίπρ τεραγὰ το τε Μιάάϊε Ψοῖςς, " ἴο 
ΒυΠῚ ὉΡ ἕο Ηἰπιβεῖ 7". Τῆς βεηΐεπος 
τῆ ἱηϊτοδυςεὰ 18 οπε οἔ ἴπε δβείθςϊ οἶδβ5. 
οὗ ραββᾶρεβ νοῦ τείεσ το ἴμε σοβπιῖοδὶ 
τεϊδιϊοηβ οὗ ΟἸ γίβε᾿ 8 Ῥεγβοη οὐ  ογκ. [ἴἰ 
ἰ8 οπε οἵ ρτεδὶ ἀοοιτίπαὶ ἱτηροσγίδηοε. [15 
δχδςὶ ἱπιροτί, ποινεένεγ, ἰδ νέγυ ἀϊ βεγεπ 
υπηδετθίοοᾶ ὃν ἀϊβεγεπε ἱπίεγργαϊογδ. 
Ενεῖν Μογὰ ἴθ ἴ1 τεαχαΐίγεβ διζεπίίοη. 
ΤΠετε ἰβ  γεέ τῆς αυεδιίοη οὗἉ ἰξ5 ῥγεςῖβε 
τεϊδιίίοη ἴο ἴπε ρδγαρταρῇ οἵ ψπίςῃ ἱξ 
ἔοσπιβ ρα. Τδε [ηΐ. 15 ἴάκεη ὉΥ τῖοβί 
(Μεν., ΕἸ]., εἰς.) το θὲ πε ἐῤεχερ εὶς ἰπῇ,, 
ςοηναγὶηρ ππυμόνόνν ἢ ΠοΠΊΡΙ επιδηίδγυ ἴο, 
οΥἱ ἐχρίηδίοσυ οὗ, ἴδε ργεςεάϊηρ 5ἰδίε- 
πιδηΐ, ΔΠἃ 50 -- “ΠΑπΊεἶν (ογ ἴο νυ ἱἴ), ἴο βυπὶ 
ρ᾿. [Ια 15 τῆδῖ ἱπῆ, ποννενεγ, ἱπ {πε 
Ραγιςυϊας ἀϑρεοὶ οὗ οομδεφμέμος οἵ ξοῆ- 
ἐενεῤ᾿αἑεὰ γεφμῖέ τα “" 80 48 ἴο Βυπι Ρ (50 
τῖρμε.; τ΄. ΝΝῖπ.-Μουϊε., ΡΡ. 399, 400). 
Βυὶϊ ἢ δὲ ραγὶ οὗ ἴπεὶ ραγαριδρῇ 15 
τῆϊ5 σοπιρ᾽ ἐπιεπίδγυ βεηΐεησε ἱτηπχεάδίεϊν 
ςοπηεοιεὰ δ ὙΤῇε ἁοοίτίηδὶ βἰρηίβοδηςε 
οὔτδε βεηΐεηςε ἀερεηάβ ἴο ἃ ςοῃβίἀεγαδὶς 
ἐχίεπί οἡ ἴδε ἀπϑινεσ ἴο ἴπε φυεδβιίοῃ, ἀπά 
πε ἀπδννεσ [δ Κεβ ἀϊβεγεπε ἔοσπιβ. ϑόοπῖε 
υπάετεβίδπά ἐπε ταΐηρ νος ἢ 15 ἐχρ αἰπθὰ 
ος ςοπιρϊεπιεηϊεά ἴο ὃς ἴπε ψποῖε ἰάδδ 
οοπιδίπαά ἰπ {πα βιδίεπιεπιὶ τοῦ γνωρίσας 
οηνναγάβ, "αἱ οὔςε ἴῃς Ἵοπίθης οἵ ἴδε 
μυστήριον, ἴῃς οδήεοι οὗἩἨἁ τε εὐδοκία, 
ἸΌΝ οδ͵εςι ἐεϑεῖγεά ἴον ἴδε οἷκ.᾽ 
Α0Ὁ.). Οἰδεῖβ ᾿ἴπις ἴ τὸ ἴῃς ὑστὴ ν 
δ.) Ηδσὶ., ΚΙ.), οσ ἴὸ ἐδ τ δε 
ΕἸδῖς, Ἡοΐπι.). ΟἸΒοτδ υπάετβιδπά τὲ ἴο 
τεῖε ἴο πε εὐδοκίαν ἱπ ρματγιίουϊατ, ἴῃς 
ἣν . .. καιρῶν οἴαυε θείη τερατάεα 85 
ἃ φῬατεηιπεβίβ (Α1ξ., Ηδυρῇ) ; δπὰ οἵἴπετβ 
τερατὰ ἰἴξ 48 υπίοϊἀϊπρ ἴΠῸ πηεαπίηρ οὗ 
τε ἱπιπγεάϊδίεῖν ῥγεοεάϊηρ οἶδυβε---ῆς 
οἰκονομίαν τ. π. τ. κι (Μεγ., εἰς). Τῆς 
λβε βθεπηβ ἴο ὃς πε 5ἰπηρίςϑέ νίαν, ἴῃς 
Οἴπεῖβ ἱπνοϊνίπρ ΠΊΟΓΕ Οἵ 1688 τε ποθ 655 
οὗ τῆς ἐχρδηδίογυ βθηΐδηςε ἔτοπὶ ἴδε βεη- 
ἕεπος ἴο ὃε εχρίδἰπεά. 80 τᾷς ροϊπι 
ννουὰ Ῥὲ τπαὶ τῇς αεομπονην, τῇς πεν 
οτγάες οὗ {ππρβ ψῃ ἢ Οοά ἴῃ ἴπε ρυγροβς 
οὗ Ηἰβ ρατᾶςς δαᾶ ἴῃ νίενν ἔοσ ἴπ6 ἔπε 885 
οὗ δε βθαβϑοῆβ, ψνᾷβ οπαὲ ΐοἢ Πδὰ ἕο 



10. 

[8 ἐεπὰ οζγ οὔήεςϊ ἃ Ἴεγίδίῃ φηρενεὲμρ 
οἔὗ 4}1 τἰπίησβ. Βυΐῖ ἱπ νν δὲ βεῆβε ἰβ 118 
τμρπεριΐιρ Ἡῤ το ὃς υπάετοιοοὰ Τῆε 
ΡῬτεςῖβε τηεαπίηρ οὗ {π|8 τᾶσε "νοσά ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι ΠΔ5 ἴο δὲ ἰοοκεᾶ δἱ. 
ἴπ τῆς οἰαββίςβ ἰτ ἰβ υβεὰ οὗ γεῤεαέϊηρ᾽ 
σμρεπαγὶν ἴτε Ροϊπῖβ οὗ ἃ βρεεςῆ, ραῖδμεῖ- 
ἱπρ' 118 ἀγρυσηεπὶ τορεῖπεσ ἴῃ ἃ ΒιιΓΠ ΠΊΔΓΥ 
ἴοστωη. 80. Ουϊπο]δη ἐχρίδίηβ τς που 
ἀνακεφαλαίωσις 245 γέγη» γεῤείτίΐο εξ 
εκοπαγεβαιίο (νἱ., 1), ἀπά Ασίβιίοι!ε βρεᾶκβ 
οὗ {πε ἔργον ῥητορικῆς 45 Ὀείηρ ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι πρὸς αρεμνησος (Ργαρ., 
123). [Ιη ἰαῖς ατεεῖκς τπε νογ πιδδῃ8 4150 
ἴο ρῥγεβϑεπὶ ἰπ εονιῤῥεπαίομς ἔογρι οὐ ἴὸ 
γεῤνοάμος (Ῥγοίου. ζαε., 13). Τῆε 5ἰπιρὶς 
νετῦ κεφαλαιοῦν ἰπ τῇς οἰαββίοβ ἀδποίεβ 
ἴῃ ἴἶκὲ πηᾶππεσ ἴοὸ οέαέέ σηηρυμαγίὶἷν, οἵ 
ὀγίηρ μπάον κεαάς (ΤΏωυς,, []., 67, νὶ.» 91, 
εἰς.), ἀηὰ {πε ποιιπ κεφάλαιον ἰ8 υϑεά ἴῃ 
με 8εηβε οὗ [ῃς ελέφί ῥοίπί (ΡῬΙΑῖο, ]ατος, 
643 Ὠ), ἴδε δσηωνι οΥ ἱλε πιαΐίεγν (Ριηά,, 
Ῥ᾿, 4, 206), ἃ ἀεαὰ οἵ ἰοῤἧς ἴῃ ἀτρυπγεπῖ 
(Ὀίομυβ. Ηδὶ., δὲ Κλεί., χ., 5), ἃ γεέ- 
εαῤὶῥμίαἐϊοη οἵ ὧπὶ ἀτσυτηεπι (ΡΙΑῖο, Τίνι. 
26, εἰς.). [π {πὲ ΝΤ᾽ τῃς νετῦ ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι οςοιιτϑ ΟΠΪγ ἔνῖςε, παπλεὶν 
ἤετε δηὰ ἱπ ἔοπι. χίϊὶ. 9; ἱπ Ὡς ἢ 
Ἰαῖτεσ ραββᾶρε ἴξ ἰβ υβεὰ οὗ ἴῃς σηρερεῖ δ 
μῤ οὔ τε νατίουβ ςοτητηδηάτηεηϊβ ἴπ [Π6 
οης τεχυϊτεπηεπὶ οὗ ἴονε ἴο οὔε᾿β πείρῇ- 
δου. Τῇὲε βίπιρίς νεῖ κεφαλαιοῦν 
ΟσουγΒ ΟΠἿΪΥ οπςε, υἱς., ἰη Μαζᾷκ χίΐ. 4, 
Ψ Ώετα ἰὶ μᾶ8 ἴῃε βεῆβε οὐ τυομπάϊπρ ἱπ 
ἐλε μεαά; Ὀυϊ τῇς ἴεχὶ ἰ8 υποεγῖαϊῃ 
ἴδετε, ΤΤΥΝΝΗ τεδάϊπρ ἐκεφαλίωσαν 
ἢ ΒΜ, εἰς, ὙΒα πουη κεφάλαιον 
8 ἐουπά τννίςα, υἱξ., ἴπ Αςἰβ χχίϊ. 28, 
ΨΏετα ἰς Πᾶ5 ἴπὲ βεηδβα οὗ ἃ σηηὶ οΓ πιομεν 
(45 ἴπ [νεν. νὶ. 5; Νυχτῃ. ν. 7, χχχί. 26), αηὰ 
ἰπ ΗδΡ. νιϊϊ. τ, νμεγα ἰτ τηεᾶπβ {με ολίεῦ 
{πηι ἴπ ἴῃς (πἰηρβ παῖ ἴδε νυτίϊεγ [85 

Ἢ βαυίηρ. Τῇ ῥγθνδι!πρ ἰάεα ςοη- 
νεγεά ὃν ἴΠεβ6 ἴεγπηβ, (πεγείογα, ἀρρεᾶσβ 
τὸ δὲ (ῃδῖ οὔα ἰορίςαὶ, γῃμεϊοσίοαδι, οἵ γί ἢ- 
ταδῖῖϊοϑ] βυπηπλὶηρ ἃρΡ. Τῆε βυδβεαιεηὶ 
δρεςιβοδίίοπ οὗ ἴδε οδ͵εςῖβ οὗ ἴῃς ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι, ποννενεῖ, τηᾶΚαβ ἰΐ ρ᾽αίη 
τδᾶῖ ψῃδῖὶ 5 ἴῃ νίενν ἤεσα 18 ποῖ ἃ ἰορίςδὶ 
οζ τῃειοτγίςαὶ, Ὀυϊ ἃ γθαὶ οσ οδ͵εςοιῖνα 5ι1π|- 
τὴῖηρσ ὑρΡ. Εὐτίδει, 88 ἴΠ6 νεῖτῦ σοπιεβ 
ποῖ ἔτοπὶ κεφαλή Ὀυϊ ἔτοπὶ κεφάλαιον, ἰϊ 
ἄοεβ ποῖ τείεσ ἴὸ (πε ϑυγηπλὶπρ ᾧρ οὗ 
τοίηρβ ὑπάεγ ἃ λεαά, ἀπὰ {πε ροίης οὗ 
νίενν, ἰΠετζείοσα, 15 ποῖ παῖ οὗ ἴδε Ηεαά- 
σλὶῤ οἵ ΟΒεῖβι---ν πο σοπιεβ ἴο ἀϊβείπος 
ἐχργεββίοη δὲ ἴδε οἷοβε οἵ ἴδε Ἴπδρίεσ. 
Οἡ ἴπὰ οἵπες παπὰ ἰζ ἄοεβ ποὶ 56 ῈΠῚ 
ΠερεββάσΥ ἴο ἰἰπιῖς τἴῃ6 βεηβε οὔ ἴδε 
νοτά (ἢ Ηδυρῦ) το {πε ἰάεα οἵ ἃ 
γέσμνιέ οἵ «ονιῤεκάϊοης ῥγεσεμπίαίίοη οὗ 
τίη ρβ ἴῃ ἃ βίηρίε ρεγβοῦ. Τδε χυεβιίοη 
τετηδὶπβ 88 ἴο τῆς ἕογςε οἵ τῆς ῥσερ. ἱῃ ἴδε 
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φοπιρουπά νεῖῦ. Τῆς ἀνα ἰβ ἰΔκεη ὈῪ 
ΤΩΔΩΥ ἴο δάὰ ἰῃς ἰάδα οὗ αραΐπ, ἀπὰ ἴο 
Τᾶκα τἴπὲ ταδὶ οὐ επὰ ἴῃ νὶενν ἴῃς 
δγίηρίπρ {πίπρα Ὀδοκ ἴο ἃ ὑπ ΠΟ ἢ 
Βαὰ οηςς εχίβιεα βυῖ μαὰ Ὀεεη ἰοϑὲ. 80 
1: ἰδ υπάετβίοοά ὃν τῃς Ρεβῃ., τῃε Ν]ρ., 
Τετῖι]}. (6.ρ.ν ἴῃ Πῖ8Β Αάυ. Μαγε., ν., 17, 
“Δίῆτπιδί οπηπία δὰ ἱπιτῖπὶ τες ]ρὶ ἴπ 
ΟΠσίβιο᾿; ἱπ τῆεὲ θὲ Μοπορ., 5, “" δᾶεο 
ἴῃ ΟΠγίβῖο οπιηΐα γενοοδπίυσ δὰ ἱπιείατι," 
εἴς.), Μεν., ΑΙξ,, ΑΌΡ., εἰς. Οη τδε οἵδε 
διαπὰ, Οἤγυβ. τηᾶκεβ ἴδε σοπηιρουπὰ νετὺ 
εαυϊναϊεπιὶ το συνάψαι; δηὰ τῃε ἰάεα οὗ ἃ 
τεΐυγη ἴο ἃ ἐογπιεσ σοπάϊτοη 15 περαινεά 
ΌΥ πιδῆγν, πε ἀνα Ὀεῖπρ ἰάκεη ἴο πᾶνε 
ΒἰΓΩΡΙΥ πε βεπβεὲ ψῃϊο ἢ ἰξ 48 ἴῃ ἀνα- 
γινώσκειν, ἀνακρίνειν, ἀνακυκᾶν, ἀνα- 
λογίζεσθαι, ἀναμάνθανειν, εἴς., ἀηὰ (ο 
ΕΧΡταββ ἴῆε ἰάεα οὔ “ροίιρ οὐέῦ ἴδμε 
βερδγαῖς εἰεπιεηῖβ ἴογ ἴπῸὸ βρύυγροβε οἵ 
υπϊτίηρ ἴπεπι (Πἰρῆς., Νοίες, Ῥ. 322). 
ὕϑβαρε οπ {πε ψῇο]ε ἰ8 ου ἴπε βἰάς οὗ τπ6 
Ἰαῖίεσ νίενν, δῃὰ δοσογάϊηρν πὰ οοη- 
οἰυδίοη ἰβ ἄγαψη Ὺ βοπῖς ἰπαὶ {818 
“4 ΒΕΠΊΠΙΙ ΠΡ ὑὈΡ ἰ5 ποῖ ἴδε τεοονεγυ οὗ 
ἃ Ὁγοίκεῃ Ὀγίβιιης υπἰγ, θὰϊ ἴπς μαι παγίς 
τορεῖμπεσ οὗ οδ᾽εοῖβ πονν ἀραζὶ δηὰ ὑπτε- 
Ἰαϊεά ἱπῖο ἃ ἢπαὶ, ρεγίεςϊ υπὶῖγ. Νενεῖ- 
18 ε]ε885 ᾿ξ τῆδν δ6 βδαϊὰ ἐμαὶ {πὲ νετῦ, ἱ τὲ 
ἄοεβ ποῖ ἰδεῖ ἀεβηιτεῖν ἐχργεββ πε ἰάεα 
οὗ τδε τεβιοταίίοῃ οὗ ἃ ἰοβὶ υπὶῖν, ρεῖβ 
τη ἰάεα ἴτοπὶ ἴπεῈ ςοπίεχι. Εοσ {δὲ 
ΨΒοὶΪς βιἰδιοπιεηῖ, οὔ Ὡς τε ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι οἴδυξε ἔοτηηΒ ρᾶγί, τὰ 8 ἴῃ 
ἴεγπιβ οὗ ἃ γεάενιῤέίοη, πιὰ ἴῃ σορηαδῖς 
Ράββᾶρε ἰπ Οὐΐ. ᾿. 20 βρεᾶκβ οὗ ἃ ἤπδὶ 
γεσοποῖ ἑαἰίοη οἵ 411 τῃϊπρ5.--τὰ πάντα: 
αἱ! ἐμίηρε. Απ 4]1-ἰπο]υδῖνα ρῆγαβε, 
εαυΐϊνα!επι ἴο τῃε ἰοια!ν οὗὨ οτεδιίοη ; 
ποῖ ἐλὲμρα ΟΠΪΎ, πος νεῖ "πη οἵ ἰηῖεὶ- 
Ἰίρεπε Βεῖπρβ οπἷν (αἰϊπουρῃ τπ6 ΡὮγαβε 
τοῖσι θεᾶγ τῃδΐ βεηβε, οὐ Δ]. [11.. 22}, Βαϊ, 
85 ἴπε σοηϊοχὶ 5ῆοννδΒ, 411 ογσεαιεὰ οδ)εςίβ, 
πλεη δηὰ τπίηρβ. ΟΥ̓ τε υπίνετβαὶ! εχ- 
ΡῬτεββίοη ἱπ (ΟἹ. ἱ. 20.---ἰν τῷ Χριστῷ: 
Ἐπ Ολγίσί, οὐ ταῖμεσ “"ἷἰπ τὰς ΟἾτγίβε," 
ἴδε ἱπιτοδυςείοη οὗὨ ἐπε αγιίοϊε ἱπάϊοδεης 
παῖ (πε τεγτὴ Πᾶ5 118 οβοίΑ] βεηβε πεσε. 
Ὺῆε 8δπὶα ἰδ οἰεαγίν ἰἢς σᾶβε ἴῃ νεσ. 12, 
δηά, 45 ΑἸίογά ποιῖςεβ, τῆς δγιϊςὶς ἀοεβ 
ποῖ βεεῖὴ ἴο ὃς διϊδοῃεὰ τὸ ἴῃε ἴεγπὶ 
Χριστός δἴϊετ ἃ Ργερ. ὕπ|ε85 ΒοπὶῈ βρεςῖδὶ 
Ῥοΐης ἰ8 ἰη νίενν. Τπε ροϊπϊ οὗἩ υπίοη ἱπ 
1818 ραι ποίη τορεῖπεὶ οὗὨ 411 τπὶπρ8 15 
ἴᾶε Οἤγίϑι οὐ Οοά. [π Ηἰπι {πεν ἅτε ἴῸ 
ὃς υηϊβεά.---τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ 
ἐπὶ τῆς γῆς: ἐλε ἐλίηρς ἐπ κε κεαυφης, 
απὰ ἐδε ἰλίηρς μῤοπ ἐᾷὰε ταγίᾳ. Οτ, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴδε Ὀεῖῖες τεδάϊπρ δῃὰ 88 ἴῃ 
ἘΝ πιᾶγρ., ἐὰς ἐπίπρς μῤοη ἐλ ἀεαυεης, 
απὰ ἱκε ἐλὶηρς μῥοη ἐκε εαγίᾳ. Τῆε 
τεδάϊηρ οὗ τπεὲ ΤΕ, τπουρῃ βυρροτιεά 
ὉΥ ΑΟΚ, πιοβὶ οὐυγϑίνεβ, ΟἾγγβ., εἴς, 
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υ Ἠετεοαίγ. καὶ τὰ ἐπὶ γῆς" 11. ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ "ἐκληρώθημεν “ προορισϑέντες 
σ Κίηρε 
χὶν. 41. 

γΥ Αείεὶν. 
48; Εσοπι. νἱϊὶ. 29, 
11; (Β, εϊ. ατ; 4 Τία. ἱ. ο; 

Ζ-- Αοἰδ ἰδ. 23, ἰν. 28, χἱϊΐ. "ὁ ; Ηοδ. νἱ. 17. 

Σ 1 Οον. ἱΐ. 7; νὲσ. 5 οἷν ἡ. 
ἰπ. ἱ Αςἰδ χχνὶϊ. 13; 2 Μαςς. {ϊ. 8. 

" κατὰ " πρόθεσιν 3 τοῦ τὰ ὃ πάντα " ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν " βουλὴν 

νγ- ΡΒ]. ἰϊ. 
γι 

τοῦ. ΧΞ Βοτα. νἱϊ:, 28, ἰχ. 
ΟΣ. χἰΐ. 6, τα; ῬΆΒ1]. ἱΐ. 13. 

1 Ἐὸσ ἐκληρ.» ἐκληθημεν (σἰο55) ΑΌΕΈΕΟΘ, ἰϊ., ἃ, εν, ες; ἴεχὶ ΒΜ ΚΙΡ, Αἱ., ἀ, Ἂ, ἔ, β, 
νΊς., Ευβεῦ., ΕὐτΠΑ]., Ογτ., Οἤγγβ., ΤΒάις., Πδπι., εἴς. 

3 Βείοσε προθ. ἰηδεγτῖ την ὈΕΟ, αἱ. Αδεῖ προθ. ἱπεετί τον Θεον ὈΕΕᾺῈ :ο, 46, 
71-3, 80, ζορι., Ετῇ., 514ν., Ατηρτδῖ. 

3 Βείοσε παντα οὔῃ. τα Ὀ ΕῸ τορ, Τπάσι. 

τηυϑὲ ρῖνε ρίαςε ἴο τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς, 
ΜΏΙΟΒ 15 δἀοριεὰ ὃν Γ ΤΎΤΥΝῊ οη πα 
Ῥαβὶβ οὗ ΒΜ301,, εἴς. [τ ἰδ ἂἃπ ὑπυβυδὶ 
ἔοστῃ ἔογ {πε σοτῃηρουπὰ ρῆγαβε, {πε ἴεγπὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς Ὀεὶπρ οτάϊπαγιὶν σουρίεὰ 
ΜΠ ἐν τοῖς οὐρανοῖς (ο". ἰϊϊ. 15; 4150 
ἴῆε ρΡάγβϑῖϊεὶ ἱπ (οἱ. ἱ. 2ο, ψνεσε τῆς ἐπί 
18. ῬΡοοτὶν δἰϊεβιεά). Τῆς ἐπί ἴῃ ἐπὶ τοῖς 
οὐρανοῖς, Ποννενεῖ, πιᾶῪ πάνθ ἴῃς ἔογοθ 
οὗ αἱ, ΜὮΙΟΝ ἴτ Π48 ἴῃ βυςἢ ρἤγαβεβ 88 
ἐπὶ πύλῃσιν (1]., 11}., 149), ἐπὶ πύργῳ 
(11., νἱ., 431), ἐπὶ τῇ προβατικῇ (Αςι5 
1. το, 11}, {πε πεάνεπβ ὑεὶηρ τερασζάβὰ, 
ἃ8 Μεγεῦ τπίηκβ, 48 “ἴπε βίδιίοπβ δὲ 
Μ ΠΟΙ τπὲ τῆϊπρβ σοποεγπεὰ ἃγὲ ἴο δὲ 
ουπά". Τῃς ρῆγαβε ἱπ 186 ὕνψο Ἴοοη- 
τταϑίεὰ ρασίβ ἀεῆπεβ ἴπε ργεοεάϊηρ τὰ 
πάντα, τηλκίπρ ἴδε 411-᾿ποϊυϑῖνα παίυσγε 
ΟΥ̓ ἰἴδ ἀπίνογβδ! νυν οἷεαγ Ὀν πατηΐηρ [18 
δτεαιὶ ἀϊνίβίοπβ. [τ ἰβΒ ποῖ ἴο δὲ υὑπάετ- 
βἴοοά 48 τείεγγίπρ ἴῃ [18 ἢγβῖ βεοϊίοη ἴο 
ΔΩΥ Ρατγιίου αι οἶλβ8, σῤίγὲίς ἐπ΄ ἀεαύόη, 
ἀεῤαγίεά Ξαὶπίς οὗ ΟΙά Τεκίανιεης ἐΐπιες, 
αηρεὶς (45 ἐνεῃ ΟΠγυβ. δὰ (αἱν. ᾿βουρῃη), 
Ἅειυς, ἀπά ἴῃ 118 βεσοηά βεοιίοῃ βρεοῖ ῆο δι] 
ἴο »πδρ οἵ ἴο Ο εηέξίες. [ἰ ἐχρ  δίηβ ἴπε ὑπι- 
νεσβδιν ἐχργεββεά ὃν τὰ πάντα 45 {πε 
ννϊάεβὲ ροβϑδῖρ]ε πὰ τηοβῖ σοπιργεμϑηξῖνε 
ἀπίνογβα! νυ, ἱποϊυάίϊηρ τπε διιπὶ τοί] οἵ 
ογεδίεά οδ]εςῖδβ, 'νβεγενοσ ἔουηᾶ, ψπεῖβοτ 
τῆδη οἵ ἵπιηρβ8.-- -ἐν αὐτῷ: ἐπ λένε. Ετὴ- 
Ῥδκίς σεβυπιριίοη οὗ ἴπῈὸ ἐν τῷ Χριστῷ 
δηὰ τγαπδίτου ἴὸ πε [οἰϊοννὶπρ 5ιδίε- 
ταξηΐῖ, Βοϊ θην τα - βπτγηίηρ αἷβο, ἃ5 ΕἸ]. 
βυρρεβίβ, τολέγό ἴπε ἔστε ροῖπι οὗ υπϊῖν 
ἀεδιρπεά Ὁν ἀοά, ογ΄ ἴπε βρῇετε οὗ 1ϊ8 
τιδηϊ εβίδιίοη, 18 ἴο δα ἑουηά. 

Τῆς ραβδβᾶρε 85 Ῥεεῃ βδυρροβεὰ (Οτίρ., 
Οτεὶ!., εἰς.) το τεῦ τε ἀοςιτῖπε οὗ ἃ 
ὕπίνετβαὶ Κεβίοσγαιϊίοη. Βυῖ ἱπιεγργεῖθά 
848 ἃῦονε ἰὶ πα5 ποίπίηρ ἴο ἀο νυ ΔπῪ 
ΒΌΓΠ ἀοςίτγίπε, ννβεῖδμες ἴῃ (ἢ βαπβὲ οὗ ἃ 
ἤηδὶ βαϊνδιίοη οὐ 411] υπγρῃίθουβ δἀπὰ 
πε] ενίπρ πηθη οἵ ἷπ τῃδὲ οὗ ἃ ἢπαὶ 
τεοονθευ οὗ 411 εν] Ῥείηρβ, ἀδνὶ]β δπὰ 
τθη αἰϊκε. Νοσ, δραῖπ, ἄοεβ ἰξ τείεσγ 
ῬΑΓΕΟΟΪ ΑΙ ἴο της οαβεὲ οἵ ἴδε ἑηαῖ- 
υἱάμαί. Ἰὶ βρεᾶκβ, 8 Μεγεσ ποίίςςβ, οἵ 
πε “ἀρρτεραῖς οἵ πεανεηΐγ πὰ δαγῖῆν 

τῆϊηρ5," δπὰ οὗ πὶ 85 ἀδδβιίηθὰ ἴο πηδκε 
ἃ ἴτυῃε υπίτν δἱ ἰαϑὶ, Αποίπεσ νίενν οὗ 
πε ρέπεγαὶ ἱπιρογὶ οἵ {με βιίδιεπηεπηὶ, 
ΜΗϊΟΝ [88 δδθη εἰδρογαιεα υν ἢ πιυςΐ 
ΔΌΣ ν ὃν Ηδαρί, τοαυῖγεβ ΒοπΊε ποίϊςε. 
Ῥτεββίηρ ἴο [8 υἱπιοβὲ {πε βεῆϑβε οἵ ἃ γέ- 
δηριέ Οἱ σερμινιανν, νΥὨἸΟἢ Πε τεραγάβ 45 {πε 
ἰάεα Ἵββεητα!ν σςοπιαϊπεὰ ἴῃ [Πα τοΓΠῚΒ ἰπ 
αυεϑβιίοη, ἢῈ φοπίεπάςξ ἔπαὶ ἴῃς πχεαπίηρ 
οὗ τῆς Ββίδϊετηεπε ἰ5 ἴπδὲ ἱἰπ Οἤσγίβι, τῆο 
Ῥαϊοπϑβ δ οῆςβ ἴο υτηδηῖν ἀπά τὸ τῃς 
δΒεάνεηὶν ννοτ] ἃ, βΒῃου!ἃ δ6 βεεπ τῆς σοπὶ- 
Ῥεπάϊουβ ργεβεηϊδίίοη οὗ 411 Ὀείπρβ δπὰ 
ταίηρθ--ἰπας ἰπ Ηἰἴβ ρεΐβοη βῃουϊὰ ὃς 
Βυπηπηατιβεὰ τῆς τοί! ν οἵ οτγεδῖεά οὔ- 
Ἰεοῖβ, Ὀοιἢ εαγίὶν ἀπά Πεᾶνεπῖυ, 50 ἴπδιὶ 
ουϊδὰε Ηἰπὶ ποιϊπίηρ βῃουϊὰ εχίϑι, Ης 
Ἰοοῖκβ ἔογ ἴπῈ ργορδγ ρᾶσγβϑὶ]οὶ ἴο τῃϊ8 ποῖ 
ἴῃ (οἱ. ἱ. 2ο, θυῖ ἴῃ Οοϊ. ἱ. 16, 17, γῇετγα 
ἴς 15 βαίᾷ οἵ ΟἸγίβι τπδὶ “ἷπ ΗἸπὶ νετα 
4}1 ταῖηρδ ογθαῖϊθά " ἀπά παὶ “π᾿ Ηἴπι 
4}1 τη 58 οοπβίβε "Ὁ. Απὰ ἢε ἄρρεδὶ]β ἴῃ 
Β0Ρ οὗ 8 νίεν ἴο ἴπε υ8ὲ οἵ ἴδε 
πάσα νετῦ συγκεφαλαιοῦσθαι ἰπ Χεη. 
(ὦψν.» νιν, 1, 15, νἱϊ., 6, 14), ψπεγα τὲ 
ΕΧργθδβ68 {πε ογρηϊβδιίίοη οὗ ἃ πιυϊεταὰς 
οὗ βἰανεβ ὑπᾶδ οπε τερσεβεπίαιϊνε, ἴῃ 
ΨΠΟπὶ παν δπά {πεῖς δοῖβ ἵνεγα 850 δζῦ- 
Ῥοάϊεά τπδὶ Ουγὺβ οουἹά τγταπβαοὶ ψἱτἢ 
411} ψῆεη ἀεδίηρ ψ ἢ τῆς οας. Βαϊ 
τῆς ἰάεα οὗ Οἢσγίβι᾽ιβ ἀβέπου ἱπ τῇς ἤγβι 
οτθαϊίοη δπά ἐπε σοπτίπαουβ πηαϊπιεηᾶπος 
οὗ τηΐπρϑ ἰβ ποῖ ἐχργεββεά ἰπ τῆς ραβϑᾶρεὲ 
ἷπ Ἐρδμεβίδηβ, απὰ ψῃ]ε ἰὲ 5 τῇς ργε- 
εχίβιεπε ΟΠ γίβε τῆδι ἰβ ἰη νῖενν ἐπ ΟΟΪ. ἱ. τό, 
Βογε ἰξ ἰ5 ἴπ6 τίβεπ ΟἾσίβι. [{ γεπιδίπβ, 
τπετγείοσγε, {παὶ τπε ργεϑεπὶ ραββᾶρε ὃε- 
Ἰοπ!β ἴο ἴδε βαᾷπΊ6 85 85 ἔοχι. νι". 2ο-. 
22; ὍΟοἱΪ. ἱ. 20, εἴς., δηὰ εχργεββεβ τῇς 
ἀσὰῖῃ τπᾶὶ ΟἸτίβε ἰ8 τὸ 6 ἴτε ροῖπε οὗ 
ὑπίοη δπὰ σεςοηο ]Παιτίοη ἔοσ 41} τῆΐϊηρϑβ, 
80 δῖ τὴ6 ΨΠοΪε ογεδιίοη 5841} δὲ βπδὶν 
τεβϑίογθὰ Ὁν Ηἰπὶ ἴο 118 ποστηδὶ σοηάϊιίοι 
οἵ Πατπλσην δηὰ υπὶῖγ. 

Μετ, τ᾿. ἐν ᾧ καὶ: ἐπ τσλονι αἰ5ὸ τοῦ. 
Τε καί ἄοεβ ποὶ 4υδι ιν ἴπε «πό)εοὲς 
(ἴογ ἴπεγα 18. τὸ δπηρῃδιίς ἡμεῖς, ποτ ἰ5 
ἔπαγε δὴν βυςἢ οοπίγαβι εΐννεεη ἡμεῖς 
δηά ὑμεῖς Πετε 45 Δρρεᾶζϑ ἴῃ νεῦβϑεβ 12, 13), 



ΙΟῚῚΙ. 

Ῥυὶ τείειβ ἴοὸ ψπδὶ 18 Ἴχργεββεῶ Ὁγ ἴδε 
νεῖ δηὰ ργεβεηῖϊβ ἴδαι 88 βοπις βίδα, 
δἀάϊτίοπαὶ ἴο παῖ μᾶ8 Ὀεεπ Ἐχργαββει 
ὃγ ἴδε ργεςεάϊηρ νεῖ. Τῆς “ψε,᾿ τῆδγο- 
ἴοσε, ἀεβϑίρτιαῖεβ ΟΠ γίϑιίαπβ ἱπο υβίνεϊγ, 
δηὰ {Πε καί ρῖνεβ ἔπε βεπίεποα (πἰ5 ἔογοα 
-- ποῖ ΟΠΙΥ ννᾶ8 1 ἴδε ρυγροβε οἵ αοά 
ἴο πιᾶκε Κπονγῃ ἴδε βεοσζεῖ οἵ Ηἰβ8 ρτϑᾶος 
ἴο υὃ8 ΟΝ τ βιίδηβ, θὰϊ τη 8 ρῬυγροβε ννὰβ 
αἶδο δ] 6]1εἀ ἰῃ ὦβ 'π ροῖπε οἵ ἔδοὶ δηὰ 
ψῈ ἵνετα σηδάς Ηἰ5 ονντι---ποῖ ΟὨΪΥ σποβθῃ 
ἴογ Ηἰβ ρογιίίοη Ῥυϊ δου! ν πιαάς ἐπδὶ᾿". 
Τῆε ΑΝ “1π ψΠοῖη αἶβὸ ΜῈ " 866 πὶ8 ἴο 
ἴοϊϊονν ἴῃς ετγοηδουβ γτεπάεσίπρ οὗ 86 
Νυϊρ., ἐπ φμὸ οέΐαμι πος. ἙἘσυδΠν αἱ 
ἴδυϊ! ἅτε ἴποδβε (ἱπο!υδϊπρ ἄνθη ΟΝ εἰβίεϊπ 
δληὰ Ηδιῖε88) Ψῆο ἰἰπηῖῖ ἴδῈ “να " ἴοὸ 
7ενίβῃ ΟΠ τ βιίαηβ ἤογα.---κληρώθημεν : 
τσεγέ »ιαᾶάε α Κεγίίαρε. ὙὍῆε τεδάϊηρ 
ἐκλήθημεν, ἰουπὰ ἰπ ἃ ἔενν υποία]5 ἀπά 
ἑανουτεὰ Ὀγ ατίεβΡ., [ναοῆπι., ΕὔοΚ., τᾶν 
Ῥε ἃ ρῖοβϑβ ἔγοπιὶ Εοχῃ. νἱϊ]. 13, οὔ ροβϑίῪ 
ἃ 5ἰπιρὶς ᾿α8ε οὗ πιϊβίδκεη ἰγαπβοσι ρίοη 
ἄυς το ἴῃς ἔδυ εγεβ οὗ βοῦς ϑδογίθε. 
Τῆθ νεῦρ ἐκληρώθημεν ἰ5 οὗ ἀϊδβρυϊεὰ 
τοδληίηρ ἤετε. ΤΏΙΒ ἰβ ἰῖ Οἱ οσουτ- 
τεηςα ἴῃ ἴπε ΝΤ. Τῇε σοτηρουπά ἔογπι 
προσκληροῦν 4130 Οὐου8 ἴῃ. ἴδε ΝΤ, 
Ῥυΐϊ οπίγ οποε (Αςῖβ χνῖϊ. 4). [τ οἰαβϑίςδὶ 
Οτεεὶς κληροῦν τῃεληβ ἴο εαεέ ἐλε ἰοέ, ἴο 
ἐΐοοΞε ὃν ἰοέ, ἀπὰ τὸ αἰΐϊοίέ. Βοιῇ ἱπ (δ6 
οἰαββίοβ δηὰ ἱπ τπεὲ ΝΤ κλῆρος ἀεποῖεβ 
ἃ ἰοὶ, απᾷ τῇεπ ἃ ροσιίοη αἰγοιμεά. Τῆε 
ςορτδῖς κληρονομεῖν πηε8η5 ἴο ρεΐ ὃγ ἰοίὶ, 
ἴο οδίαφίη δη αἰοίέεα ῥογέϊον;, ἀπιὰ 50 ἴο 
ἑπλεγῖε; δπὰ κληρονομία, ἰπ ἴδε ΤΧΧ 

οἴζεῃ τγεργεϑεητίπρ ΤΥ ΤΊΣ, βίσηϊδεβ ἃ 

ῥγοβεγίῳ ἱπλεγέίεά, οὐ ἃ ῥοΞςοδϑσίοπ. ἴπ 
τῆς ΟἹ ἴξ ἰβ υβεὰ τεοβηίςδ!ν οὗ τπε ροτ- 
τίοῃ δβδίσπθαά ὃν οὶ ἴο δεδοῦ πε ἰῃ (Πα 
Ρτοπιίβεά ἰδαπά, δαπὰ οὗ τπε Ηοὶν [δὰ 
1561 258 [βγεῖ 8 ροββεβϑίοη ρίνεη ὃν αοά 
(θεαῖς. ἱν. 38, χν. 4). [πη τπὸ ΝΤ ἴὲ ρεῖβ 
τῆς Πίρδεσ βεῆβε οὗ ἴπε δ᾽ εββεάπεββ οὔ πε 
Μεββίδπις κίηράοπι, τῇς ΟἨγίβεϊαπ᾽ 5 ἀεβ8- 
ὑπεά ροββεββίοη ἱπ ἴπε σοηβυπηπιδίίοπ οὗἉ 
τς Κιηράοπι οἵ αοάἅ. Τῆς δϑῆπίεεβ οὗ 
κληροῦν 8ῃον τπδὶ [ἃ πᾶν πᾶνε ἴπε 
ἀεῆηίϊε βεηβε οὗ λεγέέαρε. ἴὶ ἰβ αἰἱϊερεὰ 
ἱπάεεὰ Ὀγ 5οσγῃε (4.ρ., ΑὉὉ.) τιμαὶ πε ΟὨΪν 
ἰάεα εχργεββεὰ ἴῃ κληροῦν ἰβΒ τπαὶ οἵ 
δβεϊρηίηρ ἃ ἰοέ οἵ ῥογίϊοη, δπὰ ἴῆδι τῆς 
ποῖίοη οὗ δη ἑηλεγίέαπες ἀοεβ ποῖ δείοη, 
ἴο ἴΞ. Βυῖ τῆς ροτ[οη8 οἵ ἰαπὰ δββίρπε 
ΌΥ ἴος ἴο ἴπ6 {|δεβ8 οὗ [βγϑε] οἡ {πεῖγ 
επίσδηοε ἱπίο Οδπδᾶη ννεσεὲ βεουγεὰ 
ἱπδ] μα γ, ἂπά πε ἰοῖβ εϊοηρσίπρ ἴο 
Ἑδοῦ ἔΑΠΊ ΪΥ ἡνεγα 80 βεσυγεά τὸ ἴῃς ἔΑπΉΪΥ 
ἤτοτὴ ἴδίπεγ ἴὸ 8ὸῃ παῖ ἰ ννὰ5 ἱπιρίουβ 
ἴο [εἴ {ῃεπ| βῸ ἱπῖο ἴδε βιδπὰβ οἵ βίγαῃρεῦβ 
ψ πε οςαβε οἵ Νδροῖῃ, 1 Κίπρϑ χχί. 3). 
ἨῈ8 {πε ἰάεα οὗ ἰοέ οσ ῥογίϊοη ραββεά 
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ονοσ ἱπίο ἴπδὶ οἵ ἐμλεγίίαμεε. ὙΠυ8, ἴοο, 
ἰπ ἴδε ΟΤ τὲ δ᾽εδββίηρβ οὗ ἴπε ρεορὶε οὗ 
σοά, τεσορηίβεά ἴο Ὀε ροββεββεὰ ὃν σοά᾽ 5 
τες οἰῆ δπὰ ποὶ ὃν ἴδε ρεορίς᾽ 8 πιεσίϊ, 
οᾶτηε ἴο ὃε ἀεβογί θεὰ ἴῃ [εσπὶβ οἵα ἀσγίέαρε, 
δηᾶ αοάἁ Ηἰπιβεῖζ, τμε Οίνεσ οὗ 411, ννὰβ 
Ἰοοκεά ἴο δβ ἴπ6 βυργεπιε ρογίίοῃ οὗ Ηἰβ 
Ρεορὶε, {πε ροββεββίοη παῖ πιδὰς τπεὶγ 
ἱππογίίδηος (8. χνί. 5-11).. Βυξ ἴῃ τς 
ΟΤ τῆεγε ννὰβ 4'8ο ἴπε σουπίεγ ἰἄεα τπδὶ 
Ιδγδεὶ ννᾶβ ἴῃς ρογίίοῃ οσ ἱππετγίίδηςε οὗ 
δε ΤΠογάὰ, οἤοβεπ ὃν Ηἱπιβεῖῖ τὸ Ῥε Ηἰἴβ8 
Ρεουϊατ ροββϑεεϑίοη. Αἱ ἔπιεϑ ἴμεβε ἴνο 
τάδαβ τηεεὶ ἱπ οπε βἰδίεπιπι ([ετ. χ. 16). 
Τῆς αμεβιίίοη, τπεγείοσε, ἰ8---νῃϊοἢ οὗ 
τδεβε ἴννο ςοποερτίοπβ ἰβ ἐπιδοάϊεὰ ἱπ τῆς 
ἐκληρώθημεν πετε ΟΥ̓ τηδῪ ἰξ δε τπαὶ 
τε ννογὰ ἢδ8 ἃ βεῆβε βοπιεινῆδι ἀϊῆεσγεηι 
ἔσοπι εἰ ποῦ ὃ ϑόπιε ἴδκε τἢ 8 Ἰατίεσ νίενν, 
υπάετγβιαπάϊηρ [πε ινογά ἴὸ πιεδη αῤῥοϊπέσά 
ὃν ἰοέ, οἵ εἰεοςίεά ὃγ ἰοέ, Ξτογέε υοεταΐ! φμπιμς 
8ἃ5 ἴδε Ψυϊρ. πιακαβ ἰϊ. 850 8ὅυτ., αοιῇῃ., 
ΟἾγγβ., Εταβη)., Εβιίῃβ, εἴς. 80 αἷβο ἐπε 
6επενδη Νεγβίοη ρίνεβ “νὰ ἅγα σἤοβεη,᾽" 
πὰ τπε ἘΠεγηἰβἢ “να ἃτα δ εά ὃν ἰου᾿". 
Τῆς ροΐπε τῆὺ8 νουϊὰ θὲ ἀρδίπ ἴδε 
Βονεγει πο οὗ τῆς Ὀϊνίπε «οδοίςε, τῃς 
Ομ τί βείαπβ ἱπ νίενν δείηρ ἀεβογίθεά 5 
δρροϊπιεᾶ το {πεῖς ΟἩσίβίιαη ροβίτοπ ας 
{{ Ὁγ ἴοι. Βυῖ ψΒεη οὖγ ἀῤῥοϊμπέπιεπέ οὐ 
εἰεοέϊοπ ἰ8Β Βροκεῃ οὗ ἰξ ἰ8β πονῇεζε εἶβε 
βαϊά ἴο θὲ ὃν ἰσέ, Ῥυῖϊ ὈῪ ἴπε ρύγροβε οσ 
ςουηβεῖ οὗ οὗ. Βεϊαδιπίηρ, τῃεγείογε, 
τῆς ρεπεγαὶ οοποεροη οὗ δὴ ἐπλεγίέαπεε, 
βοπηε ἴᾶκε ἴπε ραββῖνε ἐκληρώθημεν ἴοτ ἴῃε 
τηϊἀάϊε, δἀπὰ τεπάεσ ἰξ βἰιρὶν “Ψψε Πᾶνα 
οδίδίπεά δη ἰηδεγίίαπςε" (ΑὟ., ΟοηνὉ.). 
Ἴδε ραββίνε, βοννενεσ, σησδὲ ὃς δοςεριεὰ 
88 ἃ τοᾶὶ ραβϑῖνε, ἀπὰ (πε Ἵοποῖίςε σοπιεβ 
ἴο Ὀς Ὀεῖννεεη ἴΠ 686 ἵν ἱπιεγργείδιίοηϑ: 
(α) τε τοῖγὲέ τιαάε ῥαγίακενς οΓ ἐπε 
ἐππεγίέαηπες, ἐπ ποεγεέίαίενι αὐτο, ἐπ- 
“κοβεά ἴῃ ἴ (Εδάϊε), δπὰ (δ) τὸς τσέγε 
"»ιαὰς α δπενγίέαρε (ἘΝ), Οοά᾽Ξ λαὸς ἔγ- 
κληρος, ἴᾶκεη ὃν Ηἰΐπὶ 48 Ηἰβ ονῃ 
Ῥεου ας ροτίοθ. ΤῊ ἔογπιεσ ἰδ ἴΠ6 νίενν 
οὗ Ηδεὶ]., Μευν., Ηδυριῖ, εἰς., ἀπά 8ο ἔδς 
αἰβο οὗ Τγπάδϊε δπᾶ Ογδηπιεσ, γῆ ἰσαπβ- 
Ἰαῖς “ψε ᾶἅγὰ τηδᾶβ ἢεῖγβ ". [ἰ ἀεδὶβ ννττἢ 
τπε ρᾶβ8. κληροῦσθαι οη ἴπε ἀπδίοργ οὗ 
8 ἢ ραββίνεβ 48 πιστεύο φθονοῦμαι, 
διακονοῦμαι; ἰ Π458 ἴῃε δάἀνδηίΐαρε οὗ 
Ὀεΐπρ ἱπ δοοογάδπος ἢ τῆς ἰάεδ τερὰ- 
ἸΔεν τονεγο, ὈΥ τδε᾿ βοεπαῖς ἴογστηβ 
κληρονομία, κληρονομεῖν ; δΔηὰ ἰξ ροἰϊπὶδ 
ἴο ΥΠ εἰᾶ οὗ (σά οἱ ἰῆς βᾶπιε ογάεγ 
νυ πε ργενίουβ ἔν ---ἰογρίνεπεββ, νυν 8- 
ἄοπι, ἱπμεγίίδηοςςε. Τῆε οἴδπεῖ ἱπίεγργε- 
τδιίοη, δονενοσ --- “τηδάε ἃ πετίϊδρε," 
“ἴβκδη ἴοσ αοά᾽β ἱππεγίιδηςε "---ἰἶβ το Ὀς 
Ῥτείεσσεὰ (ἢ ατοῖ., ΟΙδῃ., θς ὙΜεῖῖς, 
δέίεσ., ΑἸξ,, εἰς.) 258. δεῖπρ οὐ ἴπε ψῃοὶς 
τῦοτε ᾿οηβίβιεηι ΜΠ ὑβαρε; πιογε ἴῃ 
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ὁ Αοι ἐ!, τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 12. " εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς " ἔπαινον δόξης ἰ 
Ῥροτα τοῦ αὐτοῦ τοὺς " προηλπικότας “ἐν τῷ χριστῷ δ. 13. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς," 
11, 20 8]. 

Ὁ Μες. 6 τεβ, ς ετε οὐἷγ. ἃ τ: Οος. χν. το; Ῥεβ. χχχίϊΐ. 21. 
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Βδσοοην νἱἢ τῆς ἱπιροτὶ οὗ ἴδε οἴΒοῚ 
Ῥαβδίνεβ ἰπ {πε ρδγάρτδρῃ; βιδβιδίϊπεά, 
ῬεΙπαρβ, ΌῪ ἴῃς υδε οὗ προσκληροῦν ἱπ 
Αοςῖβ χνῖϊ. 4, ψἤογε πε ἰἀδᾶ ἰ8 γαίποσ πὶ 
οἵ δεῖηρ αἰϊοίεἡ το Ῥαχυ] 45 ἀϊδοὶρίεβ {δη 
ταὶ οὗ Ἰοϊπίπρ' τπεῖγ οὶ (ΑΝ δηὰ ΕΝ 
“« φοηβοτγιοά ψ 8} ν ἢ ΡΔὺ] ; ἀπά, ἰπ ρᾶτ- 
εἰσυϊατ, 48 βιρρεβίεὰ ὃν πε εἰς τὸ εἶναι 
ἴῃαι ἐο]]ονν8---εἰς τὸ ἔχειν ταῖποι τΠλη 
εἰς τὸ εἶναι Ὀεὶπρ αὶ ᾿νουϊά παίυγα!ν 
[οἷϊονν {πε βιδίεπιεπὶ οὗ δπ ἱππεγίϊδηςς 
ψΒῖςἢ Ψε τεςεϊνεά.---προορισθέντες κατὰ 
πρόθεσιν : λαυΐπρ δεέη γογεογάαίπεαά ἀε- 
εογάϊηρ ἰο ἐπε ῥμγῥοσε. Ὅῆς ἴδοι (παὶ νε 
Μετα τηδάς της Πετίϊαρε οἵ αοά ἰ5 τῃυ8 
ἀεςοϊατεά το ανε Ῥεεῃ πο ἱποίάεπιδὶ τπϊπρ, 
ποῖ δῃ ἜἼνεπὶ δεϊοηρίηρ ΟὨΪν ἴο {{π|ὲ ΟΥ 
οπε δανίπρ ἰἴ8 ἐχρίαπδιίοη ἴῃ ουγβεῖνεβ, 
Ῥυϊ ἃ οδδηρε ἱπ οὖγ [Πἴ{πἰ ουπάεά οη δηᾶ 
τεϑυϊτίηρ ποσὰ πε εἴεγπδὶ) ἱογεογάδιπὶηρ 
ΡῬυγροες οὗ ἀοἀ Ηἰπιθεῖ. Τῆς ῥηγῥοσα 
οὗ ἀοὰ ἰβ ἐχργεββεὰ παῖε Ὺ ἴῃς ἴαστη 
πρόθεσις, {πε ταάϊοα] ἰάεα ἰπ' ὑνὨϊ ἢ ἰδ 
τῆαλι οὗ ἴδε βεξίπρ οὗ ἃ τπὶπρ Ὀεΐογε οπε. 
Ιτοοςυτζβ βὶχ τἰπλ68 ἰπ ἴπε Ῥδυϊπε Ἐρίβι1εβ, 
δηὰ ἰβ ποῖ οοπῆπεά ἴο οης οἶδ85 οἵ ἴπεδς, 
Ῥυϊ Δρρεᾶγβ δἰῖκε ἰπ τῆς Ῥγίτηδγυν ΕΡ ΒΕ |68, 
τῆε ἘρΡΊ5ε1εβ οὗ ἰπε Οσαριϊνίτγ, ἀπά ἴῃς Ρα8- 
τογδὶ Ἐρίβεϊεβ (Εοπι. νἱϊϊ. 28, ἰχ. χὰ Ερῃ. 
ἀραι, να; 2 Τίπι. ἱ. 9, 11. το). Ουϊϑιάς 
τῦεβε ΕΡρίβε1εβ8 ἰξ ὀσσυγβ οη]Ὺ ἴννῖςα ἴῃ {πα 
ΝΎ, Ῥοιῇ εἰπιεβ ἰη Αςιβ (χί. 23, χχν!ΐ. 13) 
δηὰ οἵ Βυπιᾶη ρυγροβε.---τοῦ τὰ πάντα 
ἐνεργοῦντος: οΓ Η νι τοῖο τοογἀκείλ αἱϊ 
ἐλίηρο. ὙὍὙΒε πάντα Πα8 ἴπε δρβοϊυϊα 
Βεπβε, δπά ἰβ ποῖ ἴο 6 ταεβϑίσιοιεὰ τὸ 
τῆς “411 τηϊηρδ᾽ τμδὲ Ὀείοπρ ἴο ἴδε 
Ὀϊνῖπε ρίαος δηὰ τεάεσηριίου. Ὅτε 
Τοτεογάϊηδιίοη οὗ πιεῆ ἴο ἃ βρεςΐδὶ τε - 
Ἰαϊίΐοπ ἴο αοά ἰβδ οοππεοίιεὰ ἢ ἴῃς 
ἰοτεοσάϊηδιίοθπ οἵ επίπρβ υπίνογβα!γ. 
Τῆε αοὰά οὗ ἴδε σἤοβεη ἰβ ες Οοά οἵ 
ἴῃε υπίνετδε; ἴΠε ρυγροϑεὲ ᾿νῃίσἢ ἰδ 
ἴδε στουπά οἵὗἨ οὐυγ δεῖπρ πιδᾶς αοά᾽ 5 
Βετίταρε ἰ8 ἴΠ6 ρυγροβε δὶ ἐπηργδοςβ ἴῃς 
ψνΠοΪε ρίδη οὔ πε ψοσὶά ; ἀπὰ οὖσ ροβίτίομ 
88 ἴῃε κλῆρος ἀπά ροβϑβεδβίοη οὗ σοά 885 
Ῥεϊπίπά ἰξ Ὀοϊ᾿ ἴῃς βονεγείσπῖν ἀπά τῃε 
εἰδοίεπον οὐ ἐς ΝΥΝῚ] τμδὶ ἐρμγρ δες οἵ '8 
ορετζδῖίνε ἰπ 811} τη πρ5.--- κατὰ τὴν βουλὴν 

τοῦ θελήματος αὐτοῦ: αὐίεγ ἐλε εομπεεὶ 
οὗ ἀὶς «εοἱϊΐ, ὌὍΠε ἀϊδείποιίοπ Βεϊννεαπ 

λή ἀπά θέλημα ἰ5 51}}} πιο ἀε- 
δεῖς, βοβοϊαγβ Ἴοοηείπυΐπρ ἴο ἴδκε ὑτε- 
οἰβεῖγ ορροβίϊς νίεννβ οὗ ἱἴ. Οχ {πε οπς 
Βαπὰ, ἴπεσε ἂγὲ ἴῆοβεα ψῆο Πποϊὰ (δδι 
θέλειν ἀπά ἰϊ8δ οορῃαῖεβ ὄἼχργεββ ἴπε ννἹ]] 
848 ΡῬγοςδεάϊηρ ἔγοτῃ ἐπεϊμαίίον, ἀπὰ τας 

ύλεσθαι πὰ ἰἴ8 ςορτιαῖεβϑ Ἔχργοββ ἴῃς 
ΜΗ Ἂ5 ργοςεδάϊηρ ἔτοπὶ ἐἀείἐδεγαΐίον 
(ατίπισα, ΝΝΊΚς, Πϊρῆϊ., εἴς.). Οη (ἢς 
οἴδες παπᾶ, ἴπδγε ἄγε ἴῇοβϑε ῆο οοηϊεπὰ 
τῃδὶ θέλειν 18 [πε ἔοττῃ {παὶ σοηνευϑ ἴῃς 
ἰάςα οἵ ἀεϊἐδεταίϊοη διὰ βούλεσθαι ἐἰαὶ 
ΜΉ ϊς ἢ οαττίθ5 ἢ ἰἰ ἐπε τάεα οὗὨ ἱποϊίπα- 
τίοη. ἴῃ πιδΥ Ρϑββᾶρεβ ἰΐ ἰβ ἀϊβῆς!ς, 1 
ποὶ ἱπῃροββιδὶθ, ἴο βυυδίδπεδϊς δὴν τεδὶ 
ἀϊϑιϊποκίοη, τα τεγπβ Ὀείηρ οἴεπ υϑεὰ 
πη ϊβογίπιϊπαῖοῖγ. Βαῖ 'π ςοππεδςοιίοηβ {κα 
πε ργεβεηῖ ἰξ 8 παῖυγαὶ ἴο Ἰοοκ ἔοσ ἃ ἀϊ8- 
εἰποϊίοη, δπὰ ἰῇ δυο οᾶδεβ ἴτε ἰάδα οἵ 
ἐπίει ρόπος ἀπὰ ἀεἰἐδεγαίέομπ βεεῖηβ ἴὸ 
διίαςἢ ἴο ἴπε βονλή. ΤΙΐδ ἀρρεᾶγβ ἴὸ 
Ὀε βυρροτιεά ὈγΥ τἢε υβϑᾶρε ὙΕϊΟΝ ρῥτε- 
νλἱ]β ἱπ ροΐπι οὗ ἕδος ἰπ τῆς πιδ)ογίεν οὗ 
ΝΤ ράββαρεβ, δπὰ ἴῃ ραγιίουϊασ Ὁ. βοῇ 
Οοουγοηοαβ ἃ5 Μαϑίϊ. '. το. Ἦετε, τπεγο- 
ἴίοτε, τῆς ν"}} οὐ σοὰ νῆιϊςἢ δοῖβ ἴῃ Ηις 
ἑοτεογάἀαδϊπίπρ' ρυγροβε οἵ ἄεοσεε, ἴῃ δεὶ 
ἀεοϊαγεά ἴο πᾶνε ᾿ϊ8 βουλή οτ “σουηϑεὶ, 
ἰ8 βεῖ ἔοσί ἢ 88 δοϊίηρ ποῖ αγδὲίέγαγέϊγ, Ὀυϊ 
ἐπίε ἐρεπεϊγ πὰ Ὁγν ἀδ):θεγαιίοη, ποὶ 
νυἱϊπουξ τεάβο, Ὀυϊ ἔοσ σεᾶβοηβ, πίδάθη 
ἴξ τῇδ δ6 ἔτοπιὶ 8, γεῖ ὕσόροσγ ἴο τῆς 
Ηίρπεβὲ Μιπὰ δπὰ Μοβὲ Ρεγίες: Μογδὶ 
Ναῖυγε. “"ὙΠὸν εττ,᾿"᾿ βᾶγβ Ἡοοκεσ, υυἱτἢ 
τείδειεηος ἴο τΠἰϊβ ραβϑβαᾶρε, ““Ψνῆο τδϊηἰκ 
παῖ οὗ αοὐ᾽ δ ψ}}} τπετγα 18 πὸ γεάβοῃ ἐχ- 
ςερὶ Ηἰἶδβ ψ}}1" (Εες. Ῥοΐ., ἴ., 2). [Ιε ἰ5 
4180 ἱτῃρ εὰ ἴῃ {18 βίδιεπηεηὶ τῃδὲ ἴπς 
Ὀινίης ἐοτεοτάϊηδιίοη, τ μεῖπεσ οὗ {πὶπρβ 
τη νεγβα!ν οἵ οὗ πιεπ᾿ Β Ἰοῖβ ἰπ ραγιςυαγ, 
8. πεῖῖμεῦ ἃ τπὶηρ οὗ περεββί τυ οη {πε οπα 
Βαπὰ ποῖ οὗ σδρεῖςς οἡ ἴδε οἵἴμεσγ, Ὀυϊ ἃ 
ταϊηρ οἵ πεεάοτῃ ἀπά οὗ ᾿πουρῆι; δπὰ 
ξυγίπετ, ἐπὶ τῆς τϑαβοηβ ἔογ ἴπαιὶ ἔοσε- 
οτγάϊπδιίοη ἄο ποῖ ᾿ἰς 'ἰπ τῇς οὈ)εςῖβ ἴῃ 6πι- 
8εῖνεϑ, Ῥυϊ ἅγε ἱπηιγίπβις το ἴπε Ὀϊνίπε 
Μιπά δηὰ τῆε ἴεε ἀειϊεγπιίπδιίοη οὗ ἴδε 
Ὀίνίπε ΝΗ]. 
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γεν. 12. εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον 
τῆς δόξης αὐτοῦ : 0 ἐλε ἐπα ἐπαΐ τοε 
ὁσπμομίά δὲ μπίο ἐπε ῥγαΐξε οὐ Ηΐϊς ρίονγ. 
Τῆς γί. τῆς ἰ5 ἱπϑεγίδα ὃν {πε ΤῈ Ὀεΐοσε 
δόξης, Ρυξ οὐ 5ἰεπάει δυϊπογιεγ. [τ 18 
οταϊτιεὰ Ὁγ πιοϑὶ οὗ ἴ86 ῥσγίπηδγυν ποῖα ]8 
δηὰ οἵδε ἱπιροτίαπι ἀοουπιεηῖβ. Οἡ 
πε οἵμες Παπά, τε αὐτοῦ αῇεῖ δόξης 
8 οὐλττεὰ ὈΥ 4 ἔξνν ἀποίεπε δυϊῃογίτιε8, 
ἐβρεοίδι!ν ὨΪΕ. Τΐβ οἴδυβε βίδιεβ {πε 
υἱεϊπηαῖε ἐπὰ νυ πο αοά δά ἰπ νίενν ἴῃ 
[ογεοσγάἀδϊπίπρ υβ ἴο ΡῈ πηδάε Ηἰβ κλῆρος. 
ε νὰβ ποῖ ἔογ οὔὐγ οὐνῃ ργίνϊερε (48 ἴῃς 
]ενβ ἘΠ τπεῖς Πἰπϊεὰ ἀπά εχοϊυϑῖνε 
ἰάδαβ μιδά τηϊβιπιεγργεῖεά της οὔ]εοὶ οὗ 
(οὰ ἰπ Ηἰδβ εἰεοιϊίοη οὗ ἴΠπεπὶ)}, δυὰς ταὶ 
ΚὨγουρἢ 8 ΗΒ ρίογυ τηϊβῆς θὲ 5εῖ ἔοσιῃ. 
ΟΠ ἴδε ργορδειὶς ἀεοϊαγατίοη, “ἐπε ρεορὶς 
ΨὨΊΟΙ 1 οτπγεὰ ἔοσ τυ βεῖξ, [μαι τπον πιρῃς 
βεῖ ἰοσΐῃ τὴν ργαῖβε᾿᾿ (184. χὶ τ. 21); ἀπά 
δυο ραββαρεβ 48 ΡΒ. οχίὶϊν. 12; ϑίγαςῃ 
χχχίχ. το; ΡΠ]. 1. τα; τ Ρεῖ. ἰ. 7. Τῆς 
βεηίεηος ἰδ Ὀεδῖ ςοππεςιεὰ νἱτἢ τῆς ρτὶπ- 
οἶραὶ νεσῦ, ποῖ τ τῆς προορισθέντες 
νΠΙΓ ἢ ἀεῆπεβ πε ἐκληρώθημεν, Ὀυϊ ν» ἢ 
1πε ἐκληρώθημεν ἰἴβεῖ(. [« 15 4150 ἴο δε 
τάκεη 48.84 ψῇοϊς, σοπίδἰπίπρ οπς ἰάεα, 
ῬΓεςί βου 88 8 ἴῃς σϑβ6ὲ [ἢ τπε οἵδες εἰς 
ἔπαινον Ξεπίεηοεϑ ἰπ νν. 6, 14. Τὸ ὕτεδῖκ 
Ρ ἴπε οἰδυδε 80 848 ἴὸ ἴδκε ἴδε εἰς τὸ 
εἶναι ἡμᾶς ἴο ἐχρτεβ5 {πε ἐπά οἵ οδ)γεεξ, 
ξυγῖπες ἀεβηεά ὃν ἴῃς τοὺς προηλπικό- 
τας, πὰ τὸ πιᾶκε εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 
αὐτοῦ Δλη ἱποίάεπιαὶ οἵ ραγεπιπεῖοδὶ 
οἴδιυϑα. 15 ἰπ τῆς πίρμεβε ἄερτεε γι βοῖαὶ 
πὰ οὔἱ οὗ πδιπίοπυ υἱτῆ τῆς οἵδε 
βεπίεποεβ. Τᾶε αυεϑιίίομ τγεπηαῖπθ 48 
ἴο ἴδε Ρεγϑοηβ ἱποϊυδεὰ ἱπ τῆς ἡμᾶς 
-- ὙΒεῖπες ΟἸγιβείαπβ βεηθγα νυ, οὐ [ενν8 
οἵ εν 188} ΟἸ σι βιίδηβ βρεοίϑ!γ. [Ι͂Ιη ογάεσ 
ἴο ἀπδυνοῦ ἴπδι ΄φυεβίίοπ {πε ἔογος οὗ τῆς 
[ο]]Ἱονίης οἰαυβο τπηυϑὲ Ῥς ἀειεγηγίπεά.--- 
τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ: :τ0ς 
τοῖο μαά (ἘΝ πιᾶτρ., “πᾶνε δείογε 
ἐγεσίεα ἐπ Ολγὶςεὶ. ΕΝΒᾺ τόσ, ἰο τὖοὲὲ, 
τοῖο δαῦε αὔογείένιε κοῤεά ἐπ ἐπε Ολιγὶξέ. 
Τῆς αγίϊοϊε ἀεπηΐϊπρ ἴῃς προηλπικότας 
8. τπηοδὲ πδιυγα! υ ἰακεη 88 ρδοίηρ ἴδε 
“προηλπικότας ἰπ αὐρολμον ἴο τπε ἡμᾶς 
δηὰ 48 εχρίαἱπίηρ ἵἴπε ἡμᾶς πονν ἴῃ νῖενν 
το Ὀεὲ ἃ ρδσγίίοιιἷαγ οἰδββ, ἀπᾶὰ ποῖ δε 
5Βυδ᾽εοῖβ οὗ οὐδ᾽ ὅτᾶσε ρεπεγαῖν. Τῆς 
αἰϊεπηρί 18 πηδάβ, ἱπάεεᾶ, ἰπ πιογε ἴΠδπ 
Οπε ΨΝᾺΥ (ε.ρ., ὉΥ Ηοδῃ., ΗδΔτ]., ΑΌΡ., 
Ηδυριῖ, εἰς.) ἴο σοπβίσυς τοὺς προηλπι- 
κότας 45 ἴῃς ῥτγεάϊςαϊε, 80 ἴῃδὲ με 8688 
8ῃου]ά ὃς, “το {πε πὰ ἐῆδιὶ ννεὲ βῃουϊά ὃς 
ἴποβε ννῃο Βᾶνε Ὀεΐοσε πορεὰ (οσ θεϊϊενεά) 
π᾿ ΟἸγῖβε". Βυΐῖ τη 8 ποῖ ἃ ςοπβισυςτίοῃ 
πδῖυγα! γ βυρρεδβιεὰ Ὁγ ἴπὲ βίγιρ!ε ἴογτη 
οὗ ἴῇε ϑ8επίεηοε. [ὲ ἢδ8 4180 ἴδε ἀϊΐβ8- 
δάἀνδηϊαρε οἵ ποῖ Ὀεῖπρ 'ἰπ παγπιοην ἢ 
ννπδῖ 18 ἴῃς ῥργενδίεπὶ, [δου σῇ ποῖ ἱπνασὶ- 
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ΔΌΪς, υ8δὲ οὗἩ ἴῃ δγιίοϊε 25 ἀϊβεϊπρυ ϑῃϊη 
βυδ)εοι ἴτοπὶ ργεάϊοαϊε, δπά ἰξ τὐσγηβ ἴῃς 
εἰς ἔπαινον κιτιλ. αν κιναγά!γ ἱπίο ἃ ράγεη- 
τῃοιῖςαὶ βεπίεποε--- το ἴπε ἐεπὰ τπαὶ να, 
ἴο ἴπε ὑγαῖβε οἵ Η!8Β βίογυ, βῃουὰ δε ἴῃοβε 
ΨὴῸ πᾶνς δεΐοσε πορεά ἴῃ Οἢσιβε". [ 
ἰ8 ἴο δε ἔυγῖπεσ ποιϊςεὰ τπδὲ 1Π6 προ ἱπ 
προηλπικότας πγιδὲ Πᾶνε ἰἴ8 ῬΙΟΡΕΙ ἴογοε, 
ἐχργαβδίηρ ἃ πόρε Ἵδμεγβῃβα Ῥείογε ἴπε 
ἐνθηῖ. ϑόπια υηδετβίδηὰ {Π|5 ἀϊ εγεπιγ, 
τδκίπρ ἴῆε προ ἴο Ἔχργεββ ἴῃς ἴδοι τῃδὶ 
7εν ϑῃ ΟὨ τ βεῖδπβ ῥγεοεάφα ἀαηεΐα ΟὨτι5- 
τίαπβ ἰῃ πορὶπρ ἰπ ΟΠγῖδὶ (Βεζα, ατοῖ., 
Βεηρ., δἰοῖ. Οἰδπεῖβ ()ς ΜΜΝνεῖῖε, εἴς.) 
νουϊὰ πιᾶκε τῆς ἐνεπὶ ἴῃ νίενν 88 ἴῃς 
οδ]εοι οἵ πορε ἴπε σεζοομά Αάνεηὶ οἵ 
ΘΟ τγίβε, τῇς Ῥαγομοία οἵ τῆε Ἐρίβ:168. 
Βυῖ τε ροῖϊπε ἄρρϑᾶζβ ἴὸ Ὀ6 ἴπαϊ ἵῃδγα 
τνεα ἴμοβα, παπηεῖγ, ρίουβ [ἐν οὗ ΟΤ 
αἰπιθβ, ψνὯο οπεγίβϑῃεά ἃ ἤορὲ 'ἰπ ἴπε 
Ομ γίβὲ οὗ ργοπιῖβε δἀπὰ ργορῆεου Ὀδίογε 
1π6 ἀρρεάσγαποε οὗ Ὁ γίβε ἰπ Πἰβίοσυ. Τῆς 
ννοσὰβ ἂἄγὲ επιίγεϊυ ἀρργοργίαϊε 848 ἃ ἀδ- 
βοτριίοη οὗ ἔμῆοβε Ψῃ0 Ἰοοκεὰ ἔογ Ὁ ῃγίβὲ 
Ῥεΐοστε Ηε οᾶπιὲ. Τῆς ρζερ. ἐν ἰ8 πιοβὶ 
πδίυγα!ν ὑπάειδίοοά 848 18 τπε ἐν δέϊει 
τῆς 5ἰπιρὶε ἐλπίζειν, “.ς., ἰπ τ Οος. χν. 
19, δηὰ τῇς ἐλπίζειν [5617 πχυβῖ πᾶνε ἴΠ6 
πδῖυγαὶ δεηβα οὗ λοῤίηρ, ποῖ δεἰευϊηρ οἵ 
ἐγμδέϊηρ. Ὑεῖ, ἀραῖπ, ἴπ6 οδήεςϊ οἵ τδε 
Βορς ἰβ ἢετς ποῖ Χριστὸς, Ρυϊ ὁ Χριστός, 
“ἐς ΟἾγίβι,᾿" “πε Μεβϑοίδῃ ᾽ν. Ὅς βεπδὲ 
σοπβααυθηΕἾ ἰ8, να, ἴο ννἱῖ, ννῆο Πᾶνα 
τεροβεᾶ οὐὖγ ἤορε ἰπ ἴπε ΟἸμγίϑε Ῥείοτγςε 
Ηε δρρεδγεᾶά᾽". ὐδεβε τπίηρβ Παρ ὺ5 10 
δηβινεῦ με αυδδιίοη--- πο ἅγε ἴῃ ρεγϑοηβ 
τεξεγγεὰ το ΤΠΕΥ ἃζα, 88 Υ βογηξ, Ολγὲς- 
ἐΐαης ρεπεγαϊϊγ, ἃ8 ἴῇοβε ψῆο πορς ἱπ 
τε ΟὨτίβε 8 ἰβ ἴο γεΐυγη, δπὰ οὗ ννβοσι 
ἰξ πῆᾶν ὃς 5αϊά, βρεαικίηρ οὐ τπεπὶ ἔγοπι 
πε βιαπάροίπι οὗ {πε ἤπαὶ! ζυ]δ]πιεηὶ 
αἱ ΟἸγίβι β βεοοπά Αάνεηϊς, ἴπᾶὶ ἴδεν 
816 ἴποβε ψῆο πᾶνε τεροβεά {πεῖς πορα 
ἰῃ {πὲ ΟἸγίβε ψηο ἰβ ἴο σοπιεὲ0 ΤῆΪΐβ 
ἰ8 υτρεὰά 5ρεοίδ!ν οπ ἴῃς ρτουπὰ ἰδαῖ, 
85 811 τῃσουρῇ ἴδε ῥγεςςάϊηρ' ρασαρτδρῇῃ 
Ῥαδὰὶ πα8 βροκεη οὗ {πϊπρβ ρμεγίδιπίπρ 
το ΟἸ τ βιίδηβ ρεπεγα!ν ἀπά [88 υϑεὰ πα 
ταγπβ “ἦν 6,᾽ δ 5᾽ οἵ ΟΠ τι βιίδηβ νδους 
ἀϊβιϊποείοη, ἰξ ἰ8 ἀγεαβοπαῦῖα ἴο ϑυρροβε 
παῖ δἱ τῃϊ8 ροΐηε μὲ οβδηρεβ 411 δηὰ ρυῖ8 
ἃ τεβισίοιϊεά πιεαηίηρ οὐ ἴπε ἡμᾶφ. Οη 
τὴῖβ νῖενν τῆς (οἸονγίπρς ὑμεῖς τηυδὶ 4150 
δε ἴΔΚεη ποῖ 88 γείεσγίπρ ἴο ἃ ἀϊβεϊποὶ 9158 
οὗ ΟἸτγιβείδηβ, δυϊ βἰΊρὶν 845 δρρ γίπρ ἴὸ 
πε Ἐρδεβίαη τεδάεγβ ἴῃ ραγιίουϊασ ννῃδὶ 
15 βαϊἃ οἵὗἉ 411 ΟἩ γι βιίδηβ 48 βϑυςοῃ. [{ πιυβὶ 
Ὀς δἱϊοννεά ται πιο πιᾶν ὃε δβαϊὰ ἱπ 
ἔδλνους οὗ τΠϊ8 νίεψν. Βιυϊ οπ ἴπε οἴπει 
Βαπά ἰξ 5 ᾿υ8ὲ αἵ 1818 ροίπι ταὶ Ρδυὶ 
ἱπιγοάυοεβ ἃ ὑμεῖς 45 ν»Ὲ2}}] ἃ5 ἃ ἡμᾶς-- 
ἃ ἴδοι {παὶ παίυγα!ν βαρ ρεβῖβ ἃ ἀϊβιϊποιίοπ 
Ὀεΐνεεη ἵνο οἴδββεβ; 45 ἴῃ οἤδρ. ἰϊ. 
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«2 Οος. νἱ. ἀκούσαντες τὸν " λόγον τῆς " ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς ' σωτηρίας 
γ: 

{Ξ2 Οος. ἐ. 22; οἷ. ἐν. δὲ 
ε χὶ. 8; 2 Όος. ἱν. 13; 1 Τίπι. ἴ.7; Ὁ. χ. 29. 

1 τῆς οῃ. ΕᾺ. 

δες εν. νἱΐ. 3 δ]. ε ετε οὐἱγ ; 5εε Ἐοπι. ἱ. 4, υἱϊὶ. 15; 

ϑημων Καὶ 74, 115, 122, Οορὶ., εἴς. 

5 εν ὦ και οπι. Απιδτβῖ. ; οπι. και ΠΕΕΟ, ἃ, ε, ρ, Οορι., ἀοιῃ., Ασηι., εἴς. 

4εσφραγισθη Β; -ημεν Ὠϊὰ. 

11-22 δε ἄγαννβ οὐζΐ {πε ἀϊδιϊποιϊίοπ ἀε- 
Βηϊτεῖγ ἀπὰ νυν ἃ ρύυζροδε Ὀεΐννεεη ἵννο 
οἶδββεβ ψῆο Ὀδοᾶπὶε Ῥαίϊενεῖβ ἴῃ τΠ6 
ΟΠ σίβι ἰη ἀϊβεγεης ννᾶγβ δπά δἱ ἀϊεγεπὶ 
ἔπιεβ. Ηέεποε ἰδ ἈρΡΡϑᾶγβ βἰπιρίεβϑι (ν ἢ 
Μενγ., εἴς.) ἴο τεραγὰ δὶ 48 βρεακίηρ' 
ἐπ τῆϊ18 οἴαυβε βρεοίδ!ν οὗ ποβὲ νῆο {κα 
Πιπιβεῖῦ μΒαὰ οὔσας θδεη [|ενν8, πὸ Πα 
τῆε Μεββίαπὶς ργορπεοίεβ δπὰ Ἰοοκεά ἔος 
τῆε Μεββίαῃ, δπὰ Ὁγ Οοά᾽ ρστδος πα 
Ῥεεη Ἰδἄ το 8ες ἴδαῖ ἴπ Οἢγίβε ἴπεν πδὰ 
Ἰουπὰ τῆς Μεββίδῃ. [ἴπ ἴδε ἐο]]οννίηρ 
ὑμεῖς, ᾿πετγεΐοτε, ΠῈ τεέεσβ ἴὸ ἴῇοϑε ννῇο 
μαά οποε δεεη Οεπιῖϊεβ ἀπά παὰ ἽἼοπιὲ 
ἴο θὲ Ὀεϊϊενεῖβ ἱπ ΟἸσῖδὶ, ΤῊΪΒ 18 80Ρ- 
Ρογίεά Ὁν ἴδε ἐχριαπδίοσυ πδίισε οὗ ἴπε 
εἴδιδε ἱπεγοδυςεἃ ὃν τούς, Ὀγ τε ῥγοροσ 
8εη8ε οὗ ἴῆε προηλπικότας, ἀπὰ ἶν τῆς 
ἰηϊγοδυςτίοη οὗ τῷ Χριστῷ ἰπ ρίαςς οὗ 
Χριστῷ. 

ψεῖ. 13. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς : ἐπ τσλονι γα 
αἰτο. Τῆε τεδάϊπρ ἡμεῖς ἀρρεϑᾶγβ ἰῇ ςετ- 
ταῖῃ πιδηυβογίριβ οἵ ἱπηροτίδηςε (ΑΚΊῚ ἢ 
ς, ζ, 6, εἰς.); δῖ τῃε νεῖρῃι οἵ ἀοουτηεηῖ- 
ἴᾶγυ δυῖπογον ἰβ στεδῖὶν οπ ἴῃς εἰάς οὗ 
ὑμεῖς. Τακίπρ, τπετγείοσε, ἰῃς καὶ ὑμεῖς, 
ἃ5 οοπίταβιεὰ νντἢ ἐπε ργενίουβ ἡμᾶς, 
ἴο τεΐεσ ἴο ἴπε γεδάεβ οἵ πες Ἐρίβιϊα ἃ5 
Οεπέϊϊες ἴῃ ἀϊδεϊποτίοη ἔγοτῃ ἴῃς νντίτεγ δηὰ 
1ποβε ννῆοπι ἣς σουρίεβ νι Ὠἰπιδαὶξ 45 
Βανίηρ Τοσπλεσὶν θεεη ὕειος, γε πᾶνθ ἰπ 
1η18 νεῦβα ἀπά τῆς ζο]οννίπρ' ἃ Ρδγαργαρῃ 
ΨΜὨϊοΝ ρῖνεβ ἄγει ἃ ἀεβογίριοη οὗ ἴπε ενδη- 
βεῖοαι βίδπάϊηρ᾽ δηὰ ἐχρεγίεηοε οἵ αεπεῖϊε 
Ἡγίϑείαπ8 βοῇ 45 ἔῃεβῈ ἘΡρἢεβίδπβ ὑγεῦα, 

δηᾶ τπδη ἃ βίδιεπιεπὶ οὗ τῆς ἔδλοϊ τῃδῖ, 
1ηὴ 1πεὶσ σᾶβε 48 ἴῃ ἴπδὲ οὔ τῆε οἴπετβ, αοά 8 
υἱαπιαῖε εηὰ ἰπ ΗΙ5 ρτδοίουβ ἀεαϊπρ ννττῃ 
τπεπὶ νν85 ἴῃ ργαῖβε οἵ Ηἰβ ρίογυ. τΤῇὲ 
ορεπὶπρ οἶδυβα, ποννενασ, ρσαβεηῖβ ΒΟΠΊΘ 
ἀϊθῆουϊν. Ὑῃημὲ βεπίεηςε ἰβ ἰεῖ ψἢ 
βοιηθτῃίηρ ὑπεχργεββαά, οὐ 118 ἔογπι ἰβ 
ἀϊξκιυτρεά. Ησοιν ἰβ ἴ τὸ θὲ σοπβιίγμεά ἢ 
τ 15 παίωγαὶ τὸ {πίη κ ἤτβε οἵ Ἐχρ᾽ αἰπὶπρ 
ἰξ ΌΥ ϑυρρίγίηρ βοῦς νεῖ ἴογσ ἴπῈ 
ὑμεῖς, ἀπὰ 45 ἴτε βυθβιαπεῖνε νεγῦ ἰ5 
οἴϊεη Ἰεῖ ἴο ες υππάεοτγβοιοοά, βοσης ἱπίσο- 
ἄυοε ἐστέ πεῖε -Ξ-Ἦ “κ'π ΨΠΟΠΊ γε 4'80 
ἃτε,᾿ "ἴπ Ψ Ποπὶ γα 4180 ἢᾶνα ἃ ραγι " 
(Μεν., 416). Βυὲ (πὲ ρτεᾶὰὶ Ῥαυϊπε 
τοττηα ἐν Χριστῷ εἶναι οδη 5οδγοαῖυ 6 
ἄεδ!ὶ ψ τ τπ5, πε εἶναι ἰπ ἴτ δΔ5 ἴοο 

Ρτοίουπᾶ ἃ 8εηβε ἴο δἱἷΐονν οὗ 115 Ὀεΐηρ 
ἀτορρεὰ πὰ ἰεῖτ ἴο δε υπάετβιοοά 85 ἰ5 
Ῥοββδίδς ἢ τε ογάϊπαγυ βυδβίδπεινε 
νεῖ. Οἰδεῖβ, ἱδεγείοσα, ἰοοκ ἴο δες 
ἱπητηεάϊδιεῖν ργεοεάΐϊηρ προηλπικότας ἴοτ 
1ῆε ννυογά ταὶ 18 ἴο δε βυρρίε (Εταβιη. 
(αῖν., ΒεΖζα, Εδβῖ., εἴς.; δπὰ 50 ΑΝ 
“ἢ ΨΨὨοηὶ γ6 αἷβο ἐγμϑίξαά "). Βυϊ τὸ 
ταᾶκε {πἰβδ δρρίϊοαδῖες ἴοὸ αεπῆϊε δε- 
Ἰίενεῖβ τοαυῖγεβ 5 (μὰ π|εβ8 τῇς ϑεοοηὰ 
Αάνεηπι ἰ5 βυρροβαὰ ἴο ὕες ἴπε οὐ]εςὶ οἵ 
ἴπε ΠορΡ6) ἴο ϑυρρὶν οπῖν ἠλπίκατε ποὶ 
προηλπίκατε, ἀπά ἴο ρὶνε ἴῃς νετῦ ἴδε 
τηοάιβεά βεῆϑε οὗ ἐγμϑεέϊηρ οἵ δεϊἰουϊπρ. 
Μυςῇ ποτε πᾶν δὲ βαϊὰ ἴῃ ἕανουγ οὗ 
βιρρὶ γίηρ τῃε ἀεῆπίτς νεγῇ ἐκληρώθημεν 
ΜΈΙΟΙ τὰ]αβ ἴπῸὸ ἰάγρες βεπίεπος (Ετδϑπι. 
ἴῃ δὲ Ραγαῤήγαϑδο, (οτηεὶ. ἃ 1.ἀρ., Ηδτ]., 
ΟἸ5}., εἴς.) τῷ “"'π ψῇοπη γε αἷϑο ψεσε 
τοδὰς Οαοάδ κλῆρος, οΓ ροπββεββίοῃ ᾿". 
ὙΠε ςοτηραγδιϊνε ἀϊδίαποε οὔ με ἐν ᾧ 
καὶ ὑμεῖς ἔτοπὶ ἐκληρώθητε [5 πο 5ετίουβ 
οὈ)εςτίοη, εβρεοῖδ!ν ἰπ νῖενν οὗ τῆς ἴδοϊ 
τηδι [τ 15 πε ἀεῆπίτε νετῦ, ἀπά ποῖ ἃ υδ]:- 
ἔγίηρ ρᾶγεϊςῖρίε, πὶ 15 ἴπ νίεν. Τθοτε 
τεπιδίηβ, ποννενεσ, γεῖ ἀποῖπεσ πηεϊμοά οὗ 
εχρίδπαιίοη, υἱς., ἴο τεραγὰ ἴδε βεπίεπος 
85 δἃῃ ἱπιετσυριεά ςοπδβίσυςτίοπ, ἰπ ΠΟ ἢ 
τῆς ἐχργεββδίοῃ οὗ ἴ86 πιδίη τπουρῆι, τπδλῖ 
οἵ τδε ἐσφραγίσθητε, 15 ἀεἸαγεά ὃν οἵδεῖ 
Ῥταὶπλίπαγν ἰάθαβ, τῃε βεοοπὰ ἐν ᾧ Ὀεΐϊηξ 
ἃ γεσμβῥίϊοη ἀπὰ ςοητἰπυδείοη οὗἉ ἴδε ἤτβι 
(Τπεοά. Μορϑ5., ]εγ., Βεηρ. δε ΜΜεῖίε, 
Εὔοςκ., ΒΙεεκ, Βῖβρ., ΕἸ]., Ηυπιρῆσγαυ, 
ΑΡΌ., νου 5οά., Ηδυρῇ). Ὑῖ5 βοϊυϊίοι 
οὗ τπε ἀϊῆσυϊν ἀρρεᾶγβ οα ἔπε ψῃοὶς ἴὸ 
Ῥε τπε θεβῖ, ἀπά ἰτ μᾶ58 δεεη ρῥγεξεγσεὰ Ὁγ 
τῆς πια)οτὶν οὗ ἱπιεγργεΐετβ. [1 ϑε6πὶβ ἴὸ 
Ῥε ἑανουγεὰ ὃν τῃε ϑυζ., Οορί. δηὰ Ετῇ. 
Μειβίοπβ, δπὰ ἰβ δἀοριεὰ ὃν ἴδε ΕΥ̓-- 
“ἴῃ ΨΠοπὶ γα αἷδο, μανίπρ Βεαγὰ ἴπε ννογὰ 
οὗ δε ἴσατῃ, τπ6 ροβροὶ οὗ γοὺγ βαϊνδίίοῃ 
-οἰπ νἤοση, πανὶπρ αἴ8δο Ῥεϊϊενεὰ, γε ννεῖς 
βεαϊεὰ ". Ὑᾷε ἱπιεγγυριίοη οἵ ἐπε γερυΐασ 
ςοπδιίγυοτίοη ἴῃ ἴπε βίδιεπιεπὶ οὗ τῃ6 δεῖ 
οἵ τπεὶς πανίπρ Ὀεδη ὁ 5681 εἀ ̓" ἀρρεᾶγβ ἴο 
Ῥε οαιιδεά ὃν ἴπε ἱπιτοἀποτίοη οὗἩ {πε ἰάθα 
οὗ ἴπε ργίπιαγσυ Ὁ" σίϑείδη τεαυϊγετηεπῖ οὗἁ 
αιίὰ αἴτετ τῃε τηεπιίοη οὐ τῆς ἀεαγέηρ. 
1 15. οδ]εοιϊεὰ τῆι ἐπε ἀϊβίδπος θεῖννεαα 
πε οἷς ἐν ᾧ ἀπά {πε οἵδεῖ ἰβ τοῦ [ε55 
τπᾶπ ἰβ αϑυδὶ ἴῃ βυσἢ οᾶ565, δηὰ τῃδὶ ἰῃ ἃ 
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γεέσενεῤίϊον ννε βῃουϊὰ ἐχρεοῖ ποῖ ἐν ᾧ καί, 
δυϊὶ ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς. Βυϊ ανπαεοίομέπα ἅτα 
4υΐτε ἰῃ Ρδυϊ᾿ 5 ννᾶυ, δπὰ πεν γε ποὶ 81] οὗ 
οπς ἴγρε οἵ οπε εχίεπίοη (ο} ννΊπ.- Μου]., 
Ρ- 704), ἀπά ἴῃς καί (»νέπμς τῃε ὑμεῖ4) ἰΒ 
ἈΡΡτορσίδϊε 85 ρίνὶ πρὶ δῃ δβοεπβῖνε ἔογος 
ἴο ἴῃς πιστεύσαντες. ΤἼΪΒ νίενν οὗ {πε 
ςοπβιίσυσιίίου πᾶ8 {πε δάνδηϊαρε δ'βο οἵ 
ἘπδὈ]ρ υ8 ἴο τεϊδίη βυδβιαητα! ν τπὲ 
ΒΆΤΩΣ 56η8ε ἴοσγ ἴῃε ἐν ᾧ ἴπ ἴπεβε τῆτες 
Οσουτγθηςςεβ (νν. ΣΙ, 13), ἀπ ἰξ πηᾶκαβ ἴῃς 
ἀεβηίΐηρ ρατγιϊςὶριεβ ἀκούσαντες (ν ἢ 
118. οἴαυβε) δπὰ πιστεύσαντες ἱπιροτίδηι 
Ῥτερδγδίοηϑ ἔοσ ἴῃς βιδιεπιεπὶ οὗ ργίν!ερα 
ἴῃ ἴδε ἐσφραγίσθητε, εαςἢ σοηιγίδυϊίπα 
Βοπιει πίη Ργορασ ἴῃ 1:8 οννη ρίδος ἴο {πὸ 
οτγάεσ οὗ ἰἄάεαβ, Ηδεποε Ὀοιῇ τῆς ἢἤγϑβι ἐν ᾧ 
δηὰ {πε βεοοπά δῖε ἴο Ῥε σοππεοῖεά νἢ 
ἴδε ἐσφραγίσθητε -- “ἴη »»ῇοπι, Οἡ Πεᾶτ- 
ἱπρ ἀπά δεϊϊενίηργ, γε ψεῖς βεαὶεᾶ᾽"; ἴἰ 
Ὀεῖηρ ἐπ ΟἸγὶςέ, π᾿ νίγτίαε οὗ οὐζ υηίοη 
νἹ Ηπὶ, τηαὶ ᾿νς τεοεῖνα ἴῃς ρα οὗ τῆς 
ϑρίτιτ --ἀἀκούσαντες: λαυὶπρ ᾿εαγά (οτ, 
οπ ἀεαγίμρ). ΤΠΪ8 σοπιεβ ἴῃ ἰϊ8δ Ῥγορεσ 
ογάδσ, τῆς γε ἴῃ τμεὲ βεγίεβ οἵ {πίπρϑ, 
Ργερδγίηρ ἴπ6 ννᾶν ἕο ἴπε ββαϊἱπρ οὗ τῆς 
ϑρίγιι, [π πὲ παιγαῖῖνεβ οἵ Ἷᾶβεβ οὗ 
τεοαρίίοη ἱπῖο ἴδε ΟἸτίβείδη Οπυσοῦ ἰπ 
πε ΒοοΚ οἵ Αςἷβ ννεὲ ἀϊβοονεσγ [18 ογάεσ 
οἵ ρταος: δεδγίπρ, τερεπίδπος, Ὀαριβηι, 
τῆς γῇ οἵ τὴηεὲ Ηοΐγν αδοβὲ (11. 37, 38), οὐ 
μεᾶγίηρ, δίιἢ, δαριίβπι, της ρἰς οὗ τῆς 
Ηοἱγ ἀποβι (νῖϊ!. 6, 12, 17). Ὑεῖ 1ἢ}]5 8 
ποῖ Δῃ ἱπναγίδοϊε ογάεγ. ϑοπιεῖπηεβ ΟἹΪῪ 
Βεαγίπρ, θαριίβπι, δὰ τῇς ρμἰἤτ οὗ τῆε 
Ηοῖγν ἀποϑι (χίχ. 5, 6) ᾶγε πιεπποπεᾶ; ἀπὰ 
ἴῃ ϑυς ἢ ἰπβίδῃςεβ 48 ἴποϑβε οὗ Ρδυὶΐ (ἴχ. 17) 
πὰ τῆς τηεη οὗ σξεβᾶγθᾶ (χ. 44-47), ἰῃς 
εἰῖ οὗ τδς Ηοῖὶγν σδοβὶ ἀρρεᾶῖβ ἴο πᾶνε 
Ρτεςεάεα τῆς δάπιϊηἰβιγαϊίοη οὐ θαριίβπι. 
Οπ δε ἱπιροτίδηςε οἵ ἀδαγίηρ, ἴῃαι ἰβ, 
Ἅςοεβ85 ἴο {πε ργεδομεὰ ψοζά, οὐ. Εοχι. χ. 
13-:7, Ψἤδτε ἴδε πιστεύειν ἰ8 ἀεοϊατεά τὸ 
σοπὶς ὈῪ ἴπε ἀκούειν.-- τὸν λόγον τῆς 
ἀληθείας: ἐλε τυογάὰ οΓ ἐλε ἱγμίλ. ὙΠε 
λόγος πεῖε ἰ8β ενίἀεπιν ἴῃς νογά οὗ 
ΡΓεδοΠίπρ, δηὰ ἰϊ 18 βαιά τὸ ὃς “οἵ ἴῃς 
ἀτατ,᾿᾿ ποῖ ἱἢ δὴν ραγιίουϊας τεΐεσεπος, 
88 Μαγεσ ᾿υβεὶν οὔβεζνεβ, ἴοὸ πε ΟΤ 
νοτὰ ἃ5 οπς ἴπδὶ ἄδαϊε ν ἢ ἴγρεβ δπά 
βῃιδάονν γδῖπεσ ἴἤδη γεδ  ἰε8 (Ὁ ἢγγ8.), οὐ 
ἴο ἴπε νογὰά οὗ μεδιῃεπίβπι 485 ἴῃς ᾿νογὰ 
οὗὨ εττοσῦ (Ὁογη. 4 1,8ρ., εἴς.), δυῖ ἴπ ἴῃς 
86 η86 ἰῃ ννῆϊ ἢ οὖὐγ 1 ,οτὰ Ηἰπιβεὶ βροκε οὗ 
τῆς ἐγ δηὰ τῆς τοογά (] πη χνὶϊ. 17; 
δὲ ΟΟἱ. ἱ. 5; 2 Τίπη. ᾿ἴ. 15; 74π|ε8 ἰ]. 17). 
Ὡς βεη. 18. ποῖ τπδῖ οὗ ἀρροϑβιτίοη (Η 21].), 

δυϊ τῆς ρέπ. οὐγεοίξ, “τῆς ννοτὰ σοποεσγη- 
ἱπῷ ἴτε τυϊῇ ;᾿" οτ, 48 ΕἸ]. βυρρεβίβ, 
τῆε ρεη. οὗ εἰπίοδὶ σωδείαπες οσ εἰῃιςδὶ 
εοπέεπέ, “ἴῆε ψογά οἵ ψ πος ἢ τ8ὲ τγυϊῃ 
ἰ8. ἴπε' νΕΥῪ εββεῆςς, οὔ οοηϊθην᾽".--τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν: ἐλε 
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ξοσῥεὶ οὗ γομν ταἰυαίίοπ. Ἑυτῖμεγ ἀεῆ- 
ηἰποη οὗ “τπε νοτγὰ οἵ τῃε ἐγυτῃ ᾿, Ὑῆε 
Ῥτεδοῃεὰ ννογὰ ννῃϊοῃ Ὧδ8 τῆς ἐγυτῇ ἴοτ [15 
εβϑβεπίδὶ οοηίεπὶ 8 {πὶ ννῃϊοἢ Ὁτουρπὶ 
γου ἴδε ροοά τἰάϊηρ οὗ βαϊναϊίοηθ. Ηξετχε, 
ραΐη, ἴῃς ρεη. ἰ8 ποῖ τῃδὶ οἵ αῤῥο5. οΥ 
ἑδεκεέν (Η:]., εἰς.), Ῥὰς πιοϑὲ ρσοδαδὶν 
1παῖ οὗ σοπέεμέ οὐ σωδ)δοί νιαΐίεγ (Μεγ., 
ΕἸΙ., εἰς). Εἰβενπεγε ννα πᾶνε ἴπε εὐαγ- 

τον ἀεβηεά 48 τπδὶ οὗ ἐΐλς Κίηράομι 
Μαδῖι. ἰχ. 35), οὔ σοά (Εοπι. ἰ. 1), οὗ ἐλε 
Κιηράονι οὗ Οοα (Μετ ἰ. 14), οἵ Ολγίςέ, 
ϑεσμς ΟἩγὶςέ, Ηἰς ϑοη, εἰς. (οπι. ἱ. 1, 9, 
16; Μαχκ 1. 1), οὗ ῥέαες (ΕΡἢ. νἱ. 15), οὗ 
ἐπε ργαζε οὗ Οσοά (Αςῖβ χχ. 24), οἵ ἐλε 
είονν οΥΓ ἐπε διεςσεὰ σοά (τι Τίπι. ἱ. ττ), 
οἵ ἐλε γρίονγν οὗ ΟἈγῖςί (2 Οοτ. ἵν. 4. Νο- 
νἤεσε ἴῃ ἴπε ΝΤῚ ἰβ τῃε ννογὰ εὐαγγέλιον 
υϑεὰ 80 Γδαυεηεὶν δηᾶ ἰπ βυςῇ ἃ νδγίεῖν 
οἵ δρρ]!οδιίοῃβ 48 ἰῃ τῇς Ραυ]πε ἘΡ 5168. 
11 ἰδ πενϑσ υδεὰ ἰη [υκςο᾿5 αοβρεῖ, ἴῃ 
]οΒπ᾿8Β Θοβρεὶ ογ Ερίβιϊεβ, ἰπ Ηδῦγεννβ, 
οΓ ἰῃ Ϊαπιεβ; ἴῃ Μαῖιπεν᾽β ἀοβρεὶ ἰὰ 
ΟὐουτΓβ ἔοι τἰπηεβ, ἰθ Μδσκ εἰρῃς εἴπηεβ, 
ἰπ Αςῖβ ἵνίςς, ἰη Ῥεῖεσ οηςς, δηὰ ἱπ ἴδε 
ΑΡοσδῖίγρβε οποθ.0 Τῆε που 
ΜὨΪΟἢ Π48 80 ἰᾶγρε ἃ ρίδοε ἰῃ ἴῃς τγεβὶ οὗ 
τῆε Ραυϊίπε νντιτἰπρβ, ἰ8 οὐ γάγε οσουτγ- 
τΈποθ ἴῃ ἔπεβε Ερίβιεβ οὔ τῆς (δριϊνίτν. 
[τ [5 ἰουπὰ τπτίςε πῃ τῆς Ερίβεϊε ἴοὸ ἐπε 
ῬὨΠΙΡρίαπβ, Ὀὰϊ οηἷγ οποε ἰπ τἢϊ8 ργο- 
Τουπὰ Ερίβε]α ἴο τπε ΕΡἢεϑβίδῃβ (ἰπ νῖ. 17 
ψ6 πᾶνε ἴῃε οἴδασ ἔοτπὶ τὸ σωτήριον), 
πὰ Ὡοΐ ενβῆ οποα ἰπ {πε βἰϑίοτ Ερίβι]α 
ἴο τῆς Οο]οββίδηϑβ.---ἐν ᾧ: ---ἰκ τσλονε, 1 
5αγ. ΜΈΝ τε ἔογτμεσ ἐν ᾧ τπῸ ντίτε 
τυτηεά ἴτοπὶ τπ6 οᾶ5ς οἵ ἴποβε ἴἰκε Πἰπι- 
8617 ψῆο, μανίην Ὀεεη ]εννβ, δά δεθη 
τηδλάς αοὐβ κλῆρος πη ΟἸτῖδι, το {παῖ οὗ 
Οεπεῖεβ ἧκε ἐἤθβε Ερμεβίαδηβ ννῆο 4130 
μιὰ θδδη πιδᾶὰς ρδγίαδκετβ οὔ αοά β ρτᾶςς 
ἴπ ΟΠ γίβι, που ρἢ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπι ννᾶν, ποῖ 
8ἃ5 πανὶπρ δὰ ἴῃε πορς οὗ τῆς [εν ἰπ ἃ 
Ῥτγοπιιβεά Μεββίδῃ, Ὀυϊ βιΊρὶν ἃ8 μανίηρ 
᾿εαγὰ τπεὸὶ ψογὰ οὗ Οπμειβιϊδη ργεδοῃίηρ. 
ΤῊς ραγείουϊαν ρις οὗ ρτᾶςε νυν ἢ ἴξ νν 858 
ἴῃ ἰδ τηϊπὰ ἴο βίδιε 88 Ὀεβίοννεά οἡ ἴμεβε 
αεπῆῖς ΟΠ τί βιίδηβ ννδ8 ἴῃς βεαϊπρ οἵ ἴδε 
ϑρίτιι. ΨΜῈΠ τΠ|8 βεοοπὰ ἐν ᾧ, “ --ἰπ 
ΨΒΟΠΊ, 1 βαν,᾿ Πα ἴδκεβ ὉΡ ἴπε βίδιεπιεηὶ 
νΒοἢ Πδὰ Ὀεεη ἱπιεγγυριθὰ ὃν τῇς τηεπ- 
τίου οὗ τε ννᾶν ἱπ νι ἢ πεν Ππδά οοπις 
ἴο τεςεὶνας πε τᾶςς, ἀπὰ ὑτίηψβ ἰὶ (ἢ 
ἃ ἔατῖπεγ γαξεγεπος τὸ ἴΠε δηϊεςεάεηίβ τὸ 
1πὲ 5836] ]}5ὴ ἴο [18 ᾿πϊεπἀεὰ ςοποΙ υβίοπ. 
ΤΗηΐϑ ἐν ᾧ, [πετγείογε, ἰ8 ποῖ ἴο ὃς ἄεαῖε ἢ 
ἀἰβεγεπιῖν ἔστοσλὶ ἴΠ6 ἰογπιεγ δηά πιδᾶς τὸ 
τεῖαῖς τὸ ἴδε εὐαγγέλιον, 45 ἰἴ -- “ἷπ 
ψΏϊοἢ Οοδβρεὶ μανὶπρ δἷ8βο Ῥεϊϊενεά, γε 
ννεγε βεαεά᾽" (Μεγν.). [{ βί πιρῖγν σοπιϊπιιθδ 
τῆε ἰάεα οὗ ἐπε ργενίουβ ἐν ᾧ, ἐχργεββίηϑ 
τῆς ἕδος τπδῖ ἴῃς στᾶςε ννῃϊς ἢ ςᾶπιε ἴο {πε 
Θδπηε ες 80 Πεδζά πε ννογὰ οὗ ργεδςῃίηρ, 
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ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 1. 

Ἐ φπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14. " ὅς ' ἐστιν ' ἀῤῥαβὼν 3 τῆς " κληρονομίας 

τΑςῖβ χχ. 32: ΟοἹ. ἰἰϊ. 24; 
Ἤεβ8. ν. 9;  Ὑῃεββ. ἱξ. 14; Ηςρ. χ. 39: Σ Ρεῖ. ἰΐ. ο ἔσοτι 

Μασ χν. ένα τὸ δ: δ 
16) ΓΟ ἡμῶν εἰς ' ἀπολύτρωσιν τῆς " περιποιήσεως, εἰς " ἔπαινον τῆς δόξης 

ἷ. 16; «ἢ. Ν 
ἐδ. 13, νὶ. αὐτοῦ. 
1γ: ῬΏ]. 
1. 28 ἱ. ἔσ. ἱ 4 Οος. ἱ. 22, ν. 4 οαἷν; ας. χχχνίϊϊ. 17, 18, 20. 
τ᾿ Ῥεῖ. ἱ. 4. 1 Νετσ. γ τε. 1 
Μαι. ἐδ. 1γ; 2 ΟΒγου. χίν. 13. Ὦ ες. 6 τε. 

1 Ἐογ ος, ο (σγανενι. ἐθιεπάμ.) ΑΒΕΟΤῚΡ 57, 672, 71, 411, Αἰῇ., Ευϊπαὶ., ΟἸτ. ; ἴοχὲ 
ΝΌΕΚ, πιοϑὲ Μ55., ἀ, ΟἿγ.-ςοτηγι., Τπάσγι., Ὠἱά., ΤῊΙ., Οες. 

Ξἀραβων ΕΑ 37, 76, ΕὐΠ4]., εἴς. 

1|κε τῃε σταος ννῃϊο ἢ σᾶπιε ἰο ἴπε [ενν ῃο 
μδὰ τῆς Μεββίδηϊς ἢορε, 88 Ὀεβίονε 
“Ἴη ΟΠ σῖβε," δἀπά Πδὰ [18 στουπὰ ἰπ Ηἰπι.--- 
καὶ πιστεύσαντες: λαυΐπρ αἷξο δεϊϊευεά. 
ΤΠε καί Ῥεϊοπρβ ποΐῖ ἴο δη ἱπιρ!εὰ ὑμεῖς 
δυῖ ἴο τπε πιστεύσαντες. [{|5 ἴῃς ἀδοεη- 
συνε καί, δΔἀἀϊηρ ἴἰο τπε ἢτβι οοπάϊτίοη οὗ 
λεαγίηρ τῇς βεοοηὰ δπά πίρῃεγ οὔ δε- 
ἰευίηρ. Ὅῆε οδ]εςς οἵ {πε πιστεύσαντες 
18 ἴπ ργενίουβ λόγον τῆς ἀληθείας, ““Παν- 
ἱπρ' αἴβο δεϊϊενεὰ παῖ ννογὰ οὔ ργεδοῃίπρ ; 
ποῖ {πε ᾧ, “ Ῥεϊενίπρ αἰβο ἱπ ψνμοσῃ 
((ἱν., ΒεΖ., Μεν.). [π Βιίδ᾽ῖςαὶ ατεεκ 
ἴδε ρῆγαβε πιστεύειν ἔν τινι ἰδ ΟὗἨ νΕΓῪ 
Τάτ ὀσουγγθποα, Ἔβραοίδ!ν ἱπ τΠῈ βεηβα 
οὗ Ρεϊενίπρ οσ οοπβάϊηρ ἴπ ἃ ῥέγϑοπ (Ῥ5. 
Ιχχν!, 22; [ερ. χίϊ. 6). [πῃ Μαγικ' ἵν α ἴὲ 
[48 τὸ εὐλγγίλιον 88 ἴδε οὔήεοι. [πῃ 
7οδπ 1]. χα δοῖῃ τπ6 ταδάϊπρ δπά {δὲ 
φοπηδοίίοη ἅστε υπορτίαίη ; ἴῃ ]οῆπ χνί. 
30 ἴδε ἰάεα ἰβ “ ὃγ τη 18". Τῆε πιστεύ- 
σαντες ἤετε ὄἼχργεββεβ βοιηειῃίηρ ῥτῖοσ ἴὸ 
πε ἴαςι ςοηνογεά ὃν τῃε ἀεβηϊϊε νεγῦ, 
ποῖ ςοπίεπ)ρογαπεουβ νῖἢ ἴς (Ηδ1].). 
ΤΣ βεδίϊπρ ννᾶβ ἐμ Ολγὶξὲ (ἐν ᾧ), ἀπά 
ἰξ Πο]Ποννεὰ οπ τϑεὶς πίστις.---ἐσφραγίσ- 
θητε: γε τοεγέ «εαἰϊεᾶ. Τὰ νεῖῦ σφρα- 

γίζειν (Ξ ὩΣ) ἱπ τῇς ΝΤ ἐχργεββεβ 

βενεγδὶ ἀϊβιεῖποι ἰάεαβ, 6.ρ΄., ἐοπβγπιΐπρ' ΟΥ 
απέλεπίϊςαιίΐηρ (Ἰοδη 11. 32, νὶ. 27; «7. 
σφραγίς ἰη Βοπι. ἱν. τα; τ Οος. ἰχ. 2); 
φοογίηρ (Μαῖϊ. χχνὶϊ, 66; Βεν. χχ. 3); 
ἀεεῤίηρ Ξεεγεί (Ἀεν. χ. 4, χχὶϊ. το; οἱ 
σφραγίς ἱπ εν. ν. 1,2, 5, 9, νὶ. 1, νἱΠ 6, 
εἰς.); »παγλϊηρ ἃ5. ὁπ ε᾽ 8 ροβϑϑεββίοῃ Οἱ 88 
ἀεϑβιϊπεὰ ἔοσ βοτηειπίπρ (εν. νἱϊϊ. 3-8; οὐ, 
σφραγίς ἰπ 2 Τίπι. ἰπ. 4; Κεν. ἴχ. 4). 
Ηδστε δηὰ ἰπ ἰν. 30 ἴῃς ἰάδᾶ 86 6πὶ8 ἴο ὈῈ 
εἰϊδετ τπαὶ οὗ απέλεη οαίδηρ οἵ οεγεἐ νἐηρ 
τῇεπι ἴο ὃς οὗ αοὐ᾽ 5 Βεγίϊαρε, οσ τῆδι οὗ 
»ιαγλίηρ ἴῃεπὶ 45 βυςῇ. Τῆς ἵννο ἰάθδϑβ 
816 πᾶσ ακὶπ. Τπε ἰδίζτεσ ννἢ}} θὲ ποσὰ 
ΔΡΡΙΙσδδ]ς, ἰΣ (ἢ ὙΠεορῆν!., ΟἾτγγ8., 
Οογπεὶ. ἃ 1.8ρ., ΑἸ ἢ, εἴς.) ννὲ ἴακε τῆς 
δἰτεβιδιίοη τὸ Ὀς τῆς οδ)εςξίνε αἰξεβιδιίοη 
ἴο οἴδεῖβ, ἴπε δνϊάεπος ἴο οὖσ ἔδ!οννβ τπ δὲ 
ΜῈ ἅτε πε σῆοβεη οἵ σοᾶ; ἴδε ἔογπιεσ, { 
(ἢ Μεν., ΕἸ]., εἰς.) ννὲ τάκε ἴ το δὲ 
τῆς αἰτεβίδιοπ ἴο ουγ οὐνῃ σοηϑβοίουβηςεββ. 

ΤὨῖΒ Ππορε οὐ ἀββυσαησε ΨὮϊ ἢ 15 ρίνεη ἴο 
ΟὐΒΕΙ͂νεΒ 866 ΠῚ5 ΓΔΙΠΕΙ ἰπ νῖίενν πεῖς (οἷ. 
Εοπι. νἱϊ!. 16). ὙΤΠεῖα ἰδ πὸ γϑᾶϑοπ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ τῃδῖ ἴπεγὰ ἰβ δὴν δ] υβίοη ἤδγα 
ἴο Δ Ῥδου δῦ υ86 οὗἩ ἴῃς 5868] ὑνπεῖδμεσ 
πῃ 76 νν 188} συβίοσῃ οσ πῃ πεδίπθη σε ρίουβ 
βεσνίςε. Νοσ ἰ5 ἴπε τὶϊε οἵ Βαριίβπι 
ΒΡΘΟΐΔΠΥ τοίεστεά ἴο. ἴπ βροϊεβίβεςδὶ 
ατσεεκ, ἱπάεεὰ, δαριίδπι σαπὶε ἴὸ δὲ ἀε- 
ποίεά ὃΥ ἴδε τεγπὶ σφραγίς; ὃαῖ ἴδετε 
18. ΠΟ ἰπβίδηςς οὗ ἴπδῖ πη τπὸ ΝΤ. Τῇς 
τοῖτὴβ σφραγίς, σφραγίζειν, ἀτε υβεὰ ἴῃ 
τῆς Ρδυϊηε ΕΡ 5168 οἵ εἰγεμνιοσέοη (Εοπι. 
ἷν. 11), οὗ τῆς εομέγι διμίδον ἔτοτη Μδοε- 
ἀοπία δπὰ Αςμαία (Εοπι. χν. 28), οὗ τδε 
Οοτὶπιίδπβ 48 τε τοϊέπεςδες ἴοὸ Ρδυ] 5 
ΔΡΟβι]εβῃὶρ (τ Οοσ. ἰχ. 2), οὗ ἴμε ἱπιναγὰ 
εονέΠεαΐξίοπ οἵ Ὀε]ίενετβ (2 Οοσ. ἰ. 22; 
ΕρΏ. ἱ. 13, ἰν. 30), αηά οὗἩ δε ἀεεέϊπαέον 
οΥ φωπέγομιν, οὗ τὴ6 Ομυγοῦ ογ σοηρτερᾶ- 
ὕοπῃ οὗ δεϊϊενειβ (2 Τίπι. ἰϊ. 19). τῷ 
Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ: τοὐέ 
ἐπε Ηοὶν ϑῤὲνὶἐ οὗ ῥγονιέδε. Τῆς ϑρίπι 
ἰβ τῆι γΥ ψμὶοἢ (ἐησέγιπσπέαὶ ἀδιῖνε) 
πε 5βϑδϊΐηρ 5 εβεοϊεά ; δπά τῃδῖ ϑρίγίιι 
ἰδ. ο]]εἀ της 5ρίτίε οὔ ῥγονιῖσε, ποῖ ἴῃ τῃς 
Δοῖνε 8εῆβε οἵ ὑγίηρίπρ οἵ'᾽ εοπβννεηρ 
1πε Ργοπιίβε (Ὁαῖν., ΒεζΖ., εἴς.), δὰξ ἰπ {πὲ 
ζβϑενς 86π86 οὗ πανίηρ' Ῥεεπ διιπουπορά 
Υ ἴδε ῬγοπἸίβε, οὔ δείπρ' ἴῃς οδγεεέ οἵ 

οοπίεπί οἵ ἴπε ργοπηῖβε ἰπ τῆς ΟΥ. Τῆς 
τῷ ἁγίῳ, τὔγοννπ εὐ ρμδιίοδ!ν τὸ με 
εηὰ οὗ {πὰ οἴδυδβε, ἀεβιρπαῖεβ ἴῃς ϑρίπι 
ΒΟ] ΕΠΊΠΪΥ ἴῃ τεβρεςῖ οἵ ἴδε Ἵββεπεῖαὶ ρεῖ- 
βοηδὶ ΄υδ] ν οὗ Ποϊπεββ. Τάκεη τορεῖμεῦ 
ἢ τπε ξέπεγαὶ ἕεποσ οὗ ἴ8ε ραγαρτδρῇ 
δηὰ ννἱἢ {πε ἕλοι τῆατ ἴπ με ὑμεῖς ἀςητε 
ΟἸ τ βείδηβ 85 4 ψῃοΐε ἀγὲ δά ἀγεββεά, δπὰ 
ποῖ ΔΠΥ βείεοξ πυπηθεσ οἵ οἶ488, ἰΐ 15 οἰθᾶγ 
τπδῖ ννῃδϊ [5 π᾿ νίενν πετα ἰ5 ποῖ ἴῃς εχίγα- 
οτάϊπαγυ οἵ πιϊγαουϊουβ ρὶ ἢ οὗ τῆε ϑρίτγιι, 
δυῖ τπαὶ Ῥεβίοννδὶ οὗ {με ϑρίτγίς ἴπ ψὨίοῃ 
4}} Ὀδ᾽ΐθνεσβ βϑῃδγοά, ἢ! ἢ ννα8 τῆς βυδ]εοῖ 
οὗ τῆς στεαῖ ΟἹ ρτορδεοίββ (70εἰ εἴ}, 1- δ; 
188. χχχίϊ. 15, χὶῖν. 3; Εζεζκ. χχχνὶ. 26, 
χχχίχ. 29; Ζερωῆῇ. χίϊ. το), δηὰ οὗ ψῆϊςἢ ἃ 
πενν παοαζῖ, ἃ πὲνν βρίγιι, νὰ8 ἴο ὃς ἴδε 
ταβυϊ. 

γες. 14. ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κλη- 
ρονομίας ἡμῶν : τολὶελ ἐξ απ εαγηεπί Οὗ ΟἿ 



13--14. 

ἐμλογίίαμες. 80 νυ τῃς ΕΝ, ταῖποῦ ἤδη 
“ὮΟ ἰ8 ἴῃε εαγηςβῖ," εἰς., οὗ ἴῃς ΑΝ. 
Τῆς τεδάϊηρ ὅ ἰ8 ῥγεξειτεὰ ὃν 1,ἀςῆπι., 
ΑΙΣ, ΜΉ, εἴς., 285. βυρρογίςὰ Ὁγ ΑΒΟΙ,, 
Αἴδδη., Ογσ., Οἤγυβ., εἰς. Τῆς ΤῈ ἰ8 τῆς 
τελάϊπρ οὐ ΟΚ, Τπάτι,, Πάπιαβο., Τμεο- 
ῬὮγ]., εἰς. ; [Πε τηλ80. ἔοτπὶ ὅς Ῥεϊηρ ἄχε 
ἴο διἰγδοιϊίοπ ἴο [Π6 ἐο!]ονηρ ἀρραβών, 
88, 4.5.» ἰπ τῷ ρματί σον στι 
Χριστός, ΟΕ]. |, τ6. ὙΒε νοτὰ ἀρραβών 
(ος ἀραβών, (πε ἔοτπὶ Ῥτείειγεὰ ὃν Τίβοϊ. 
δηᾶ τεραγάςὰ ὃν ΝΗ δ8 οπῖγν νν εβίοσγῃ, 
οὗ. ννεβιοοιῖ δαηὰ Ηογβ Νει Τεςίανιεηπὲ 
ἐπ Ογεσὰ, 11., ΑΡρΡ., Ρ. 148) ἰ5 τε υΧΧ 

τερτοδυοιίοη οἵ ἴδε Ηεϑ. ΠΡ Ἀ}" ὙΠ ἢ 

οοουτβ ἰῃ Οεη. χχχνῖ, 17, 18, 20 δπά 
15 τεηδογεὰ “ ρἱεάρε"". [Ι« 15 ἰουπά ἰπ 
οἰαββίοδὶ αγεθκ οὗ δαγίϊεγ ἀδῖε δὴ τπὰ 
ἸΧΧ (ε.ρ., ἴδαευβ, ὲ Οἷν. ἅξγ., 23; 
Ασγίβίοιϊε, Ῥοί., ἱ., τι; Μεηδηάεσ, ἔγαρ. 
Οονι. (Μεῖϊπεκε), ἵν., ΡΡ. 268, 283; εἴς., 
“ΓΟ Τάρμι., Νοίες, μὲ σεῤ., Ὁ. 323), δηὰ ἰβ 
βυρροβεά, τπεγεΐογε, ἰο ἢανε σοπῆθ ἔσγοπι 
τῆς Ῥῃαηϊοίδηβ ἱπῖο ατεεκ υ8ὲ. Αἴ δπ 
ΕΔΙΥ ἄδιϊε ἰἃ Ψ45 ἱπισοάδυςεά 4150 ἰπῖο 
1μἀτῖη, δας Ὀγ ννμδὶ σμδππεὶ ννε Κπον ποῖ. 
[πῃ [ἀτίη τὲ ὀοοουτβ ἰπ ἴπῈ τῆγες ἔοτγπΊβ 
-ἀγγαδο, γαδο (ε.ρ., ἴχ ῬΙδυϊυΒ, ὕγμο., 11}., 
20), ἀπὰ ἀγγαὰ (ἐ.ρ., Αὐἱ. 6ε]]., χνὶϊ., 2). 
Ιε βυγνῖνεβ ἰῇ τῆς ἔογπηβ αγγζὰ, αγγὰξς ἴῃ 
τῆς Ιαηρυάραβ τηοβὶ ἀΐγεοι ἀεγίνεά ἔγοτι 
τῆς απ; 48 δἷβο ἴῃ οὖῖ αγίές, ἰῃς οὔ- 
βοΐεϊες ἘΠρῚΒἢ ἐαγίεοῥεπηγ, εἰο. Εἴγτηο- 
Ἰορφίςδ!!ν, ἴ᾿ ἀρρεᾶγβ ἴο ἢᾶνε Ἴχργεββεά ἴῆ68 
ἰάςα οὗ ἐχεπαμρε, πιὰ 80 118 ργίτηασυ Βεη58 
τὺ ἢᾶνε θεδη ἴΠδὶ οὗ ἃ.“ ρἰεάρε᾽᾽ βίιρὶγυ. 
Βαϊ [τ οςᾶπια ἴο τηδδῃ πιοῖς ἴμδη ἐνέχυρον, 
οἵ ῥίεάρε, ἰπ ἴῃῆε δεῆβε οὗ βοπιεϊπίηρ ἐχ- 
οδδηρεὰ δεΐνεεη ἴννο ραγεὶςβ ἴο ἃ σοηίσδοϊ 
οὐ ρτεεπιθηῖ, [18 ῥσοόρεῖσ βεῆβε ἰ8 ἴδδίι 
οἵ εαγπεςί---ρατὶ οὗ τῆς ρχίος ἴο ὃς τε- 
ςεἰνεά οἵ ρατὶ οὗ ἴῃς τῃΐηρ (Πδὲ ἰβ ἴο δε 
Ροββεβδβεά, ρίνεπ ἴῃ δβϑβυγαπος ἔδδαιὶ ἰῃς 
[11 ραγτηεηΐ οὐ ἴῃε σοτπηρίεῖε ροβϑεβϑβϑίοῃ 
Ψ11 [ο]ονν. γε]. ρίνεβ “ Ἔγπεβ᾽" ; τῃ6 
ἘΒεπιίβΒ, “ ρἰεάρε""; Ὑγηά., Ογδη., δηὰ 
τῆς ἀεηενδη, “ εαγηθϑὶ ἡ. Τῆς ἰάδθα ἰβ 
βἰπλ]γ τὸ πὶ εἰβενῆετε Ἐχργεββεὰ ὃν 
ἀπαρχή, “" Βτϑβι-ἔγυ8" (Εοπι. νἱϊ!. 23). 
ΤὨε “εαγηβὶ οἵ τῆς ϑρί σις" 15 τηδπείοπεά 
ὉΥῪ ἰἰβεϊ ἴῃ 2 Οος. ν. 5; ἱπ τ Οοσ. ἱ. 22, 
88 Ὦετς, ἰδ 15 ἱπιγοδυςεᾶ δἰοπρ νυ τΠα 
φεαϊδηρ οἵ τῆς ϑρίτιι, Τὸ {πε ἰγυτ ἐχ- 
Ρτεββϑεὰ ὃν τῆς Ἰαϊζεγ ἰξ δἀὐάἀβ τε πίρβες 
Ἰάεα τπᾶὶ τπῸῈ Ῥεϊϊενεσ ροόββεββεβ δἰγεδάγ 
ἴῃ ταδὶ ϊν, τπουρῇ δὰϊ ἰπ ρᾶγῖ, τπς Ποῦ 
ἴδε ἕατατε ; τ8ε ᾿πμεείίδηςε οὗ ἴῃς ργεβεηῖ 
δηά τῃε ἱππεγίίδποε οὗ τῆς ἔματυτα ἀϊβετγίηρ 
ποῖ ἴῃ Κίπὰ Ῥυῖ οπἷγ ἱπ ἄερτεα, 80 ἴπδὶ 
ἐνεῆ πον ννὲ πᾶνε τῆς [{{ἰ ἀπὰ δ εββεά- 
πε88 οὗ {πΠ6 ἔαΐυτγε ἰη ἴῃς ννᾶν οἵ ἐογεϊδβίε. 
[τ ἰ5 ἀουδε!  Πεῖθον τῆς ἴοτπὶ 18. 4130 
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ταεδηὶ ἴο βυρρεβὲ ἴῃς ἰάεδ οὗ οδίέραέϊοη 
οπ ἴα Ὀε]ΐενογ᾽ 8 δἰάς, δ5 Πιἰρμι. ἐπίηΚβ, 
ΨΠῸ [Δ Κ68 ἰτ ἴο ἱπείπηαῖς ἴῆδὶ “τῆε ϑρίσγιε 
148, 8ἃ8 ἰξΐ ννεσθ, ἃ ἴση ὕροπ υ8᾽".---αἰς 
ἀπολύτρωσιν: μηέο ἐδπε γεάενεῥίίοτι. ΤὨΣ 
“μηῖο " οὗ ἴῃς ΕΝ ἰβ ἴο ὃὲε ρῥτγείεγγεά τὸ 
τῆς “ἀπ||}᾿ οὗ τῆς ΑΝ. Τῇε εἴδυβε ἰ8 
ἴο ὃε ςοππεοοιϊεᾶ ποῖ ἢ τῆς ὅς ἐστιν 
ἀρραβών, κιτιλ., Ὀυς ΜΠ τε πιδίη 
βιδιεπιεηῖ, υὲΣ., ἴ[η6 ἐσφραγίσθητε, ἀπά 
{πε εἰς ἐχργεββεδ ποῖ {πε ἰῴβα οἵ ἐΐρεξ 
δυῖ τπδῖ οἱ ῥηγῥοθε. ἴὶ ἰ8β ἴπε βγβι οὗ 
ἵἴνο ρυγροβεβ ψῃϊορ αοά ἰβΒ ἤεγε ἄε- 
οἰατεὰ τὸ βανε ἢδὰ ἴῃ βεαΐέηρ ἴβεσλ. [π 
παῖ ορεγαϊίοη οἵ Ηἰβ σταᾶος αοὰ πδά 
τ ἴθ νίενν ἴο τῖᾶκε ἴῆεπὶ σετγίαϊπ οὗ ἴδε 
ςοπιρίεῖς τεἀετηριίοη ἡ ο ἢ νγ88 ἴο οοπὶς 
δὲ ἴδε σοπβυπιπχαῖίίοη οὗἩἨ ἴΠ6 Κίπράοπι 
οἵ αοά. ΤΠἼε ἀπολύτρωσις δετε, 45 τῃς 
ἴδποῦ οὗ τῆς ραββᾶρε ρίδιπὶν ἱπάϊοδιεβ, 
ἰ8 τῆς δηλ], ρεγεοιεὰ τεἀεπιρτίομ, 45 ἴῃ 
ἵν. 30, Εοπι. νἱϊϊ. 23, ἀπὰ ργορδοϊυ ᾿ Οος. 
ἰ. 30.---τῆς περιποιήσεως : ο7Γ ἐδε ῥο55ες- 
δίοη. ΤὍῆε “ ῥκγολπαςεα ροββεβδβίοη ᾿᾿ οὗ 
ἴδε ΑΝ [8 1688 ἂρὶ, 45 ἴῃς νεσὺ περι- 
ποιεῖσθαι ΕΧρΙαΒ565 ἴῃΠ6 ρεηογαὶ ἰάδα οὗ 
ῥγεσογυΐηρ, αὐφμγίηρ, ραϊκπίηρ ζογ οπεϑεῖῃ, 
ψπουῖ ϑρεςίῆς τεΐεγεηςς ἴὸ ἃ ῥγίοεσ. Βυῖ 
νὮδιὶ 8 ἴῃς ἱπιρογὶ οὗ ἴπ6 ρῆσγαβε ἤεσγε} 
Τῆς ἔογηι οὗ ἴῃς πουπ περιποίησις Δηὰ 
[5 υ88 Ροϊπὶ ἴο ἴα δοῖΐνε βεπβθ, ῥγέ- 
ϑεγυϊηρ, ασφεϊγίπρ. [τι 2 Οὔἤτοη. χίὶν. 1:3 
ἰξ ἰ8 βαϊὰ οἵ ἴῃς Ετπϊορίδηβ τπδὲ τΠαῪ {ε]] 
ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς περιποίησιν, 850 
“Πδττδεν οου]ά ποῖ τεοονεσ τπεπιβεῖνεβ᾽" 
(ΕΝ τεχῦ), οἵ, “80 τῆαϊ ποπς τεγηβϊπεὰ 
αἰΐνε" (ΕΝ τρᾶγρ.). Ὑπὲε νογὰ οσουζβ ἴῃ 
τῆς ΝΊ ἤνε τἰπγεβ ἴῃ 411 (ΕΡΒ. ἱ. τᾳ; 
1 Τμεββ. ν. 9; 2 Τῃεββ. ἱϊ. σ4; Ηεοῦ. 
χ. 39;:1 Ρεῖ. 1. 9). Ιπ τῆτες οὗ 8686 
ἰπβίδηςββ ἰξ οσογιαίηἶγ δδ5 ἴῃς δεῖνα 5εη85 
(1 ΤΒεββ. ν. 9, περιπ. σωτηρίας; 2 ΤῇεΒ8. 
ἰϊ. 14, περιπ. δόξης; Ηεῦ. χ. 39, περιπ. 
ψνχῆς), ἀπὰ ἴτ ννου]ά 6 πιοβῖ ηδίυσδὶ ἴὸ 
τᾶΚε τὲ ἰῃ τῃδιὶ βεῆβε Ββεσε. Βυϊῖ τ ἰ8 ἀϊθῆ- 
ουἱε ἴο δάζαδι τῆδιὶ ἴο τῇς ρεηϊτῖνε οᾶβε 
ἀερεπάεης οὐ ἴῃς ἀπολύτρωσιν. ΤΒε 
ταοβὶ Ρ]δυβὶθ]ς τεπά ΠΡ. ου ἴπδὶ νίενν 
ἰδ ται ῥγοροβεὰά ὉγνῪ Αὐδοῖϊ, υὲς., “ἃ 
οοτηρίεῖς τεἀεπιριίοη νυ μὶς ἢ τοῦδἑ σίυε 

φοσεσίοπ". Τῃε ποὺπ πιᾶὺ ὃὉς ἰᾶκεπ, 
ονανεσ, ἰπ πὰ ραβδβῖνες 8εη86, δπὰ ἃ 

τῆοζγε πδῖαγαὶ τηεαπὶπρ γεβυ} 8. ὅ5όπιε ἴΒεπ 
υπάδετβίδηά ἰτ οὗ ἴῃς ἱππεσίίδπος ννὰ ἃζα 
ἴο ροββεββ. 80 Αυρ. ἀδπὰ Οδῖν. τηακε ἱξ 
Ξε λαεγεάξέας αεημὶςιία; Μλιίῃίεβ, “τδς 
Ῥγουηϊβεὰ ρ]ογίοιβ ροββαββίοῃ᾿"; Βίεεϊ, 
“1ἢε τεδοτηριίοη ψηϊο ἢ 18 ἴο Ὀεσοπὶα 
ΟἿΓ ροββεββίοῃ. 80, ἴοο, Μδορἤεγβϑοη 
τᾶ Κεβ τῆς “ροββεβδίοῃ " ἴο ὃς τῆς ““ἰη- 
Βεγιίίδηςα οὗ τῆς βαϊπῖβ᾽" πεῖα, 248 δα 
τᾶκεβ {με ῥγενίουβ ἐκληρώθημεν ἴο πιεδλη 
“τηδὰς ροββεββοσβ οὗ οὺγζ ἰοὶ ". Βαϊ 8]} 
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ο ςΟΏΒιζ., 
Μειι. χί. 

1ς. Διὰ τοῦτο κἀγὼ, “ἀκούσας τὴν "καθ᾽ ὑμᾶς " πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ 
4: Αὐτὰ, Ἰησοῦ καὶ τὴν ἢ ἀγάπην τὴν 3 ̓ εἰς πάντας τοὺς ᾿" ἁγίους, 16. οὐ 
Χχίϊὶ. 16; 
Οἱἱ. 1. 13: (οἱ. ἱ. 4; ΡΒ τ. νες. 5. 
1. 26; (οἱ. ἱ. ᾳ; τ Υίπι, (11. 13; 2 ἐν πε 15; Ῥδὰὺϊ οηϊγ. 

τι τεὰγ ἐν, [οδη ἰν. 16. τξενεσ. ἱ, τε 

Ρ οοπεῖγ., Αςἰς χνίϊ. ϑεὶ χνΐ, 165, χχνὶ. 3; πίστ. ἐν, Ο4] 
ᾳ ος. νυ. 8; Οοϊ. 1.41: ὁ Ῥεῖ. ἵν. 8. 

1Ἰηβογ Χριστω ὈΕΈΟ, ἁ, ε, ᾳ, αοιὰ., 5γι.-., Ετῇ., Νὶοιοτγίπ. 

3 ἀγαπὴν τὴν οπι. (λοριζοίεί.) ῬΑ Β 17, ]., Ογτσ. }6γ. Αὰρ.: τὴν οπι. ὈΪΕΕ αἷβο. 

Ὀεςοπιεβ ῥἱδίπον ἰξ ψψεῈ υπάετοίαπά τῆς 
ἰάςα ἴο ὃς γαῖῃμεγ ἴπαὶ οἵ αοά᾽β ροββεβ- 
βίοῃ 'π 8, ἴῃε περιποίησις Ὀεὶπρ ἴᾶκεπ 

88 ἴπε εαυΐναίεπι οἵ τῆς ΟἹ ΓΦ Ὁ, 

ΟΣ ΤΤ 5300 ΓΙ ΣΟ, Ὁ. ννΗΐοῖν Τότε! 
ἰβ ἀεβίηδιεά 85 ἴπε ροββεββίοῃ δοαυίϊγεά 
ὉΥῪ τῆς [οτὰ ἴογ Ηἰπιβεὶϊζ (Εχοά. χίχ. 5; 
ο΄. Ὅευι. νὶ!. 6, χὶν. 2, χχνὶ. 18; 8. 
ὄχχχν. 4). [τ 18 ἴγσὰεὲ ἴπδὲ τπὲ ΤΧΧ 

τεπάετίηρ οὗ τ) ἰδ δια! περιού- 
σιος. Βυϊ {πδϊ ἰ58 ποῖ ἴῃς οηἷν ἔογπι τπδὶ 
ἰ8 ἀἀοριεὰ. [πῃ 8. οχχχν. 4 [86 ρῆγαβε ἰ8 
εἰς περιουσιασμὸν ἑαντῷ; δηὰ ἰπ Μαὶ. 
εἰ, α7, ψμεσε Ααυῖα [45 περιούσιος, ἴῃς 
υΧΧ μᾶ85 εἰς περιποίησιν. Ευτίπετ, ἴῃ 
184. χἱ τ, 21 ἴῃς βαπια ἰάβα 18 ἐχργεββεὰ 
ὉῪ ἴῃε οοτγεβροηάϊηρ νεγ---λαόν μὸν ὃν 
περιεποιησάμην (“7. Αςἰ8 χχ. 28, τὴν 
ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἣν περιεποιήσατο). 
80, ἴοο, Ρεΐεσ, νυ ἢ 1Π18 ραβϑᾶρθ ἰπ νίαν, 
ἀεβογίδεβ τῆς βρίσιτυ δὶ [βγϑεὶ οὗ της ΝΤ 
85 λαὸς εἰς περιποίησιν (τ Ρεῖ. ἱΐ. 9); 
ΜΏΠΕ ἴῃ Τίτυδβ, ἰϊ. 14, αρδὶπ, ννὲ πᾶνε 
λαὸν περιούσιον. ΤΠ8 ἱπιετρταίδιίοη ἰ8 
παῖ οὗ τς ϑγτγίας, Εγᾶβπι., (δἰνίῃ, εἴς., 
δηὰ ἰὰ ἰ5 ργείεγσγεά Ὀγ τηοβῖ γτεςεπίὶ σοπῃ- 
πιεηϊδίοσβ, ἱποϊμάϊπρ Ηδγὶεββ, Μεγετσ, ΕἸ]., 
ΑΙΣ,, εἴς, [τ ἰβ δἀοριεὰ 450 ὃγ ἴῃε ΕΝ, 
Ἐς ἢ τοηάοτβ ἰτ “ Οοά᾽ ς οὐνῃ ροββεββίοπ᾽". 
γνγο ῆς, ποννενεσ, σίνεβ “ ρΡυσομάϑυηρε"; 
τε αεπενδη, “ τμδὲ ννὲ πείρας ὃς ἡεμέϊν τα- 
βιἰογεὰ τὸ ᾿δεγῖγ""; τὲ Ἐπεπιίβη, “ἀπε 
τεἀδεπηριίοη οὗ δοαυϊδβιείοη ᾿᾿; ἴτε ΑΥ, 
ὙΤγηάδι! αἀπὰ Ογαηπιεγ ρῖνε “τἴῃ6 Ρυτ- 
ςπαβεὰ ροββεββίοη ".---ες ἔπαινον τῆς 
δόξης αὐτοῦ: μπίο ἐπε ῥγαΐξε οὗ ἡις 
εἴογγ. ὙΠὲ βεςοπά επά οἵ τε σεαίϊηρ, 
οζ τδῖμεσ ἴδε βεςοπά δβρεοὶ οἵ πὸ υἱτὶ- 
πιδῖε ρυγροβε οἵ ἀοά ἰπ ἐπε βεαϊΐπρ. Ὑῇε 
βπδὶ επὰά οἱ οὺγ βἰὰε οὗ τῃαὶ ρτεαῖ δεῖ οὗ 
δτᾶςε ἰβ ἴῃε Τςοπδυπηπιαιίοη οὗἩ πε τα- 
ἀεπιρτίοη οὗ ἴῆοβϑε ψῆο ἢᾶνε Ὀεεη πιδᾶς 
οὐ οννῃ ρεορίες. Οη Οοά᾽β 5ἰάς τῆς 
βη8] επά οἵ {πε βᾶπιε ρτᾶςε ἰβ "" [Π6 ργαΐῖβε 
οἵ Ηἰϑβ ρίογυ "---ἴηε δάογίηρ σοηξεββίοη οὗ 
τῆς ρἱογίεβ οὗ τῆς Ὀινίπε Νδῖυτε δηά 
Μιπά 80 τενελὶεά ἴο πιεπ.0 Τῆς αὐτοῦ 
τεῖειβ ἴο ἴῃ6 πιαὶπ ϑυῦήθοι ἤεγα, ποῖ 
ΟὨτίδι ἐπ ἤοσὰ ννα οδιαὶπ τῆς στάςε, δὰ 

αοά ὃν ννδοπὶ ἰὲ ἰβ ν]Πεἀ---ῃε Εἰετηδὶ 
Οτεἰρὶπ οἵ 81}. 

ν. 15-2. ΘΈΘΟΝΡ ΘΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ἘΡΙΒΤΨΕ : ἴῃ νὨϊοἢ τπῸ6 Ἡντίτεσ Ἔχργεβδεβ 
δὶδ οννῇ ἐδεϊϊηρβ ἀπὰ ἀεϑβίγεβ ἰονναγάβ ἴδε 
ἙἘΡδεβίδῃβ, δπά ἴῃ ἀοίῃρ 80 ἰεδὰβ ἴῃεπὶ το 
τῆς Πίρῃεβὲ οοποερείοη Ὀοῖῃ οὗὁὨ ΟἩγίβι 5 
ον 5 ργοπΊδου δηὰ οὔτῃε ργαπάευγ οὔ τμδι 
ΟΒυγοῦ οὗ Ηἰ5 οἵ νῃϊοἢ πεν μαὰ θεεπ 
τηδὰς τηετρεγβ. Τ8ε νοη ἄδτβ οὔ μο ρτᾶςς 
τδὺ8 βῆοννη {πεπὶ ρῖνε Πἰπι οοςαβίοπ, ἢα 
1618. τΠ6πὶ, ἴογ ἱπογεδβίηρ τῃδηκδρίνίπρ. 
Βαϊ "ἰδ -παπκβρίνίὶ πρ' 4150 ργοπιριβ ἢϊπὶ ἴο 
Ριάγεῦ οα τπεὶγ Ῥεμδ!. ϑεείηρ ἴἰο ναὶ 
ἴπεγ Πδὰ δἰγεδὰγ διιδίπεὰ ἴπ {πὸ ΟἨγί δείδια 
11 ἰπῖο ννῃοἢ παῖ τππάγνεϊουβ ρστάςς δδά 
Ὀτγουρῆς τΠεπὶ, Ἔβρεοία!ν ἰπ ἐδ ἢ δηὰ ἰῃ 
Ῥγοιμεγὶν ἰονς, ἢῖ8 ργάγεγ ἰβ τῃαΐ {πον 
τΤΑΔῪ ἰπογεᾶβα ἰῃ ἴΠε86ε γεῖ τότε δηὰ πιοζε, 
δηὰ ἱπ ρατιουϊας (πὶ ΠΟῪ πᾶν πᾶνε ἂἃπ 
επϊαγσίηρ ἰπβίρδε ἱπῖο ἴπε πόρε ἰδδὶ 
βρείῃ 8 ἔτοτι [οἷς ΟΔ]]Ππρ, ἴῃς ἰππεγίϊδπος 
ΨΜΈΙΟΗ 18 τεβεγνεὰ ἔοσ ἰμεπὶ, ἀπά τἴπε ργεϑεαῖ 
Ῥοννεῖ οὗ Ομ γίϑὲ νυ πο 18 τῆς συδτγαηῖεε 
ἴοσ 411 τὶ {πεν πᾶνε δἀπὰ ἴοοκ ἴοσ. 
γε. 15. Διὰ τοῦτο κἀγώ: Εὸν ἐλὶς 

εαμδὸ 1 ἰοο. διὰ τοῦτο πιΐρῆϊ οονεῖ ἴδε 
οοπίεπιβ οὗ ἴῃς επῖίγε ργεοεάϊηρ ρᾶγᾶ- 
δτάλρῆ, ροϊπιίηρ Ὀαοΐκς ἴο νεσ. 3 δηά ἰη- 
αἰκλιηδ τηϑε ἰπ πὶ8 τῃηδηκερίνίηρ το αοά, 
ἰπ θεαὶ οἵ τμεβε Ερῃεβίδηβ, ἴῃς ἄροβες 
δά ἴῃ Ὧῖ5 πηὶπὰ τῇς ψῃοῖε οουπδεῖ δπὰ 
εἴεγπδὶ οδοῖος οἵ αοἁ οἵ νῃϊς ἢ με Άγβι 
τηδάε πιεπιίοπ, ἀπά τε ψψῃμοὶς ορεγαιίοη 
οὗ στᾶςε ἰπ ἴῃς ᾿ἷνεβ οἵ τῆς Ἐρἢμεβίδπβ ἱπ 
ἴδς βενεγαὶ ραγίίσυϊατβ δἰεγνναγὰβ ἰη- 
βίαποςά. [ἷπ νίεν, βοννενεσ, οὗ τῆς ᾿σδη- 
βίτἰοη ἔσοσῃ ἔπε πιογα ρἜποσαὶ “5 ἴο ἴδε 
τῶοτε ἀδδηϊϊα “ γε αἰβο " ἰπ νεῖ. 13 ἰξ ἰβ 
ΡΙΟΌΔΌΪΥ πιογὰ δοοογάδπι ἢ {πε ἴεποῦ 
οὗ τπουρῆς τὸ ἴδκε τῆς διὰ τοῦτο ἴο τε- 
ἴεσ ἴο ἴδε βίρπαὶ πιδηϊεβιδιίοη οἵ αοά'5 
ἕτδςβ ἰῃ ἴΠ6 βεα]πρ οἵ ἴπεβε Ὀε]ΐανεγβ, 
Ψ8ο Ππαὰ θεεη ἴάκεη ἔγοτῇ ἴῃς ἀδτκ ραρδῃ 
ννοτὶὰ, ἢ τῆς ϑρίγίε ϑνῃΙο ἢ νγὰ8. θοῖ ἢ 
αϑϑυγᾶπος δηὰ ἰογείδβις οἵ δὴ ἱπβεσί- 
ἴᾶπος ὑπάτεαπι οὗ ἰπ τπεὶς Πεδιπεηίβαι. 
Τῆε κἀγώ ἰ5 δεβὲ εχραἰπεά ὃν τῆς βᾶτιε 
καὶ ὑμεῖς. [τ πιεδπβ βἰπΊρῪ “1 ΟΠ τὯΥ 
βἰάς,᾽᾿ ἀπὰ ἀοεβ ποὶ ἱπιρὶν 845 βοπς, ἰῃ- 
οἰυάϊηρ, ἐἀνεη Μεγεσ, βαρροβε, παῖ ἴῃς 
ντίτος ψγ 845 τπϊη Κη ρ οὗ ἃ ςο-ορετγαϊίοη δ6- 



15. 

Ἀφφρε, μοϑε βθαγξευεα δπὰ Ἀὐθαβυξνν 
ἱνίηρ δπὰ ργαγετγ.--ἀἀκούσας τὴν 

«αθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ ᾿ἸΙησοῦ: 
λαυὶπρ Ἀεαγά οὗ γομν μαξἐκ τη ἐδς Γονά 
ϑεθες. [τ Ὧδ5 Ὀδοπ του ρῖν ἱπέεγσεά ἔγοτι 
ἴπε ἀκούσας {παι ἴῃς ντίτες δά πο ρετ- 
80η8] δοαυδϊπίδηςς Ψ ἢ {ποβὲ δά ἀγεββεὰᾶ 
ἃπιὰ Κπενν οὗ {πεὶγ σοηνεγβίοη ΟὨΪν ὉΥ 
18ε τεροτὶ οὗ οἴμετβ, ΡῬὨ:Ἰθγηοη ννᾶ8 ννε]] 
κῆοντι ἴο Ρδυϊ, ΨὯο βρακε οὗ ἢίπι ἱπάβεά 
85 δἰβ ἀγαπητός, ἰδ συνεργός, ἀπά ἢί8 
30η ἰπ τῆς (Δἰ1ἢ (νεγ. 10). ψεὶ Ῥδὺ] υ565 
Μὴ τεΐεγεποε ἴο πὶ αἰπιοδὲὶ ἔπε βᾶῖπε 
τειτηβ 45 ἴποβε υϑεὰ Πεγε---εχαριστῶ... 
μνείαν σον ποιούμενος... ἀκούων σον 
τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν κιτιλ. (νετ. 
4. 5). Βεδβίδεβ, ννῆδι τῆς νυτίτεσ βρεᾶκβ οὗ 
δεῖε 15 ποῖ πεῖς σοπνεγβίοη δυϊ {πεῖς ἑδίτἢ 
δὰ ἴονς, δπά ἰΐ 18 οὐἱν ἱπ παγγίοην Ὁ ἢ 
4}1} ταὶ ννὰ Κπον οὗ Ῥδὺ] ἴπδὶ πε βῃου!ά 
δᾶνε υϑεὰ ἐνόν Τρροσγίιπίτν οὗ Κεερίπρ 
δ πΊ86 1 ἴπ σοτητηυπιολίίοη ϑνἢ ἴῃοπὶ ἀπά 
ννϑιομίηρ ΠΕΣ ῥγόρτεββ. Τητγουρῇ ΤΥ- 
«δίςυδ, οἵ ϑοπιε οἵδεσ ν᾿ ϑίϊοσ οἵ πῃεββεηρογ, 
Ὠάϊηρ8β οἵ {πεὶς ΟΠ γι βείαπ νναῖκ τλδὺ πᾶνε 
ςοπια ἴὸ πίπι πον (ς΄. [πιγοάυςτοη). [πη 
ΔΩΥ οΑβε δε ἤπάβ ἢΠίβ ἢγβι δπὰ ἔογεπιοβί 
τεᾶβοῃ ἔοσς ᾿ῃδπκβρινίηρ ἴῃ τῆς τεροτὶ οὔ δα 
ΨΆΥ ἰπ ΨὨΙΟἢ τῆς πμπάλτηεπιδὶ ΟὨτγίβιϊδη 
τεαυϊγεπγχεπὶ ννᾶ5 τηδάς ροοὰ ἀπιοηρ ἴπεπὶ 
-ποῖμδιὶ οἵ μαέκ, τμεῖὶγ ἔτωι ἐπ τπς Τογὰ 
7εβ5 Ηἰπιβεῖ. ΤΠς ρῆγαβε πεῖὰ ἰβ ποῖ 
1δε ὑδ.2] τὴν ὑμετέραν πίστιν, οἵ τὴν 
πίστιν ὑμῶν, Ὀυϊ τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν. 
Τῆς βεηβε, μοννένεσ, ἰ8 βιιδβέδηείδ!ν ἐπε 
Βλῃιε. ϑόοηῆς ροοά ργαγηπιδγίαπβ ἱπάεεὰ 
5εεἷκ ἴο εἊβιδὈ]} 18} ἃ ἀἰβιϊποιίοπ Ὀεῦνεεη 
δε ὕνοὸ ρῆσαβεβ, δἀπὰ οἷἶδιὶπὶ ἃ βρεοΐδὶ 
Ραγίίνε οἵ ἀϊβεγίδαϊίνε 8εηβε ἔοσ ἴπε οπα 
18 κατά. ΕἸ]Ϊςοιῖ, 4.,΄., Ροΐπῖβ τὸ ἴδε 
ίλοῖ πὶ τμς ἔογπι ἡ καθ᾽ ὑμᾶς πίστις ἰ8 
λδοριεὰ ΟὨΪΥ οποε Ὀγ Ῥδαυϊ, νυν ΐϊε πίστις 
ὑμῶν οσουτβ βοπὶε βενεπίδεῃ {ἰπ|68 ἰπ 8 
Ερίβεῖιεβ, δἀπὰ Ἵοοποίυδεβ οὐ ἴδε ψῃοΐε 
τῆλιῖ τῆς ἔοϊτωεσ τᾶν ἀεποῖς “τε ἔδίτῃ 
οἵ τῆε ςοπησηυπίν νἱεννεά οδ]εςτίνεῖγ,᾽ 
“ἐᾷς 7αϊ ἐκ τὸ κίε ἐς ἀπιορρ γομ,᾽" νν εγεδβ 
δε Ἰδῖζεν Ἔχργεββεβ “ἴπε βυβ)εςτῖνε ΓΑ Ὴ 
οὗ ᾿πάϊντἀυλἷβ". ΑἸ ογά, αἰβο, ρῖνεβ ἴδ 6 
ἔοττηεσ ἴῆε βεπβε οὗ ἴδε “τ τ ἢ 
Ρτένδιὶβ Ἀτηοηρ᾽ γου " (οη ες δπδίορυ οὗ 
τῷ κατ᾽ αὐτοὺς βίῳ ἱπ ΤΒυς,, νὶ., 16), 
δηὰ ἰᾶκεβ ἴδ ἴο ἱπιρὶν πὶ βοπὶς 'π ἴῃς 
Ἐρμεβίδη Ομυσο πᾶν ποῖ ἤᾶνε πα [πὰ 
ἴλιιἢ. 80 τς ΕΝ ρῖνεβ ἰῃ ἰΐ8 τεχὶ “τα 
ἔλ1ἢ. .. Ψ ΠΟ ἰ8 ἀτηοηρ γου ᾽᾿; ΠΊΔΓΡ.»ν 
“ἐπ γου᾽. Βυξ τῇς δπαδίορίεβ γείεσγεᾶ 
ἰο (4.9,., τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ, ]οδη νἱῖ!. 
17, 8ἃ8 ςοπιταβιοδ ψ[ νόμον τοῦ καθ᾽ 
ὑμᾶς ἴῃ Αςἰβ χνι!. 15; οὗ, ΕἸ].) βοδγοοὶυ 
Ὀεᾶγ [δἰβ8 ουϊ, ἀπά ποτα 15 τι ἢ ἴο 5δῆον 
ἴδηαι τῆς ἰδιῖες ἔογπι πδὰ Ῥεςοπηςα, οἵ ννᾶ8 
Οοἡ τῆς ΨΆΥ ἴο ΡεσοπΊς, βἰζῃρίυν ἃ ρεζγί- 
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ΡὮγαβίβ ἔοσ τῇς ἔοσγηξγ. 
ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ 
ἃῦονε νό τοῦ καθ' ὑμᾶς; πὰ τῶν 
κατὰ ᾿Ιονδαίους ἐθῶν (Αςἰ5 χν!ΐ!. 28, χνίϊϊ. 
15, χχνΐ. 3) τηδῪ Ῥὲ ἴῃ ἐχρ᾽αἰπεὰ ; δπᾶ 
ἴῃ ἰδῖεσ ὅτεεκ κατά νυν δ δος. [8 ἔγε- 
4υδηῖ νυ υϑεά ννπεγε ἴπε οἱάες οἰδββίςδὶ 
ατεεκ νουὰ ανε Παὰ ἴῃς ρεη. οᾶ86, 8. 
ἡ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀπόθεσις -- ἐλ γέεῖρ- 
παίϊον 4 ουεγηνιεμέ, Ὀϊοά., 85.» 1.» 65. 
850, ννδῖΐς ἴῃ ἴῃς ΝΎΤ κατά πᾶν 508} 
τεϊδίη [15 ἀϊβιγ δυεῖνα ἴογοα, ἰπ οα868 νῇοσα 
1:15 [ο] οννεὰ Ὀγ τῆς δος. οὗ ἃ ρεγβοῃδὶ ργο- 
ποιῃ ἴδ πιᾶν πηεδη ποιϊπίηρ τῆογα ἴπδη ἴῃς 
ΡΟΒ88. δ). οὐ πε βεῆ. οἵ ἔπε ρεζβοπᾶὶ ργο- 
πουη. Α8 Βυκπιδπη ροϊῃίϑ οιιῖ, Βι ἸΟῪ 
βρεακίηρ ἰξ ἴβ ποῖ 80 το παῖ “πε 
888 Ψ85 ρεγὶ ρῃσαβεὰ Ῥυῖ {παὶ {πε ρῥτεὲ- 
Ροβίτομ8] ρῆγαβε αἰςῥίαοεά τε 5ἰπιρίε 
οδβε᾽᾽; 485 ἰξ ννὰ8β δᾶϑ ἴοσ ἴῃε ατεεκ 
δῆρυᾶρε ἴο πιᾶῖκε ργεροϑβίτίοπδλὶ ρῆγαβεβ 
ἀεῤεμπάεπέ ἐνιπιεάα είν ἀρο βυϊδβιαπιίνεδβ, 
δηῃὰ πδιυσαὶ, ᾿πεγείοσε, ἴοσ ἰξ ἴῃ 115 ἰδίει 
δενεϊορπιεπὶβ ἴο σδγγν τΠἷβ Ταγῖμοι ἂπά 
ἘΠΊΡΙΟΥ “ Ρτεροβίτοπδὶ Ἐχργεβδίοηβ ὄνεῃ 
Ψ Πέτα ἴδε εαε]ϊες ἰδηρύαραε 5111} ργεξοεστεά 
δε βίπιρίε σᾶβε ᾽᾿ (σγανι. οΓ Ν. Τ. ατεεὶ, 
Ρ. 166; ο΄. Βετημαγάγ᾽β ϑγμίαχ, Ρ. 241; 
γνίη.- Μουΐε., Ῥρ. 199, 241, 4009; ΒΙ4858, 
Ογαρι. οὐ Ν. Τ. Ονεθὶ, Ρ. 133).--καὶ τὴν 
ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους: 
απὰ γον ἴουε ἰοιυαγά αἱΐ ἐμὲ ταἱπές. 
ΠΕ τεδάϊηρ ἰβ υποεγίδίπθ, Τῆς Βεςεϊνεά 
Τεχὶ ἰπβεσῖβ τὴν ἀγάπην, ννῆϊο ἢ Πδ5 {πε 
βυρροτί οὗ βυςἢ δυϊπογίτἶεβ ἃ5 ὍΘ ΚΙ,, 
5υτ., ΒΟἢ., [ν4ξ., Οορι., αοῖῃ. Τμάτι,, εἴς.» 
δηὰ 18 δἀοριεᾶ ὃν Τίβοῃ. ἀπά Ττεροῖε5 
(1πε Ιδἴτεν Ὀγδοκειίηρ ἰεὲ ἴῃ ἀἰρισατην 1 
18 τεραγάεὰ ὃν ΝΗ 45 ὁ ννεβίεγῃ δηὰ 
ϑυτίδῃ ἰηβεγίίοη ἔγοπι (οἱ. ἱ. 4. Ὑῆαὰ 
ἀγάπην ἰΒ οπχίτεὦ Ὁγ ΒΑΡ, 17, Οτίξ.» 
Ογτ., ]ετγ., εἴς., δπὰ 5 ἀεϊεϊεά Ὀν [,ἀςἢ., 
ΔῊ «πὰ ΕΝ. Τῇςε ἀοουτηεηίδευ ἐνϊάεηος 
ἰβ οἡ ἴδε βίάε οὗ με οπιϊββίου. Βαϊ Πα 
αι βῆουϊιγ ἰβ το ἢπὰ ἰπ τπδὶ οἄβε ἃ βυϊζδθϊε 
86η86. Ἡοτὶ τπῖπκΚ8 παῖ ΡΠ ]6πὶ. 5. ἢιτ- 
Ὠἶθῃεβ ἃ ρδγβι]εὶ, δ5 ἰξ τηῖρῃς θῈ τεπάεγεά 
(ἢ ἘΝ πιαγρ.) “ Βεαγίηρ οἵ τὴν ἴον 
δηὰ (Αἰτὰ ννίο ἔθου Ππαβὲ τονναγὰ τῃ6 
Τιοτὰ 1688 δηὰ τοννασά 411 ἴπε βαϊπὲβ᾽᾿. 
Βυῖ τ8ὲ ἰουε ἰβΒ εχργεββεά ἴἤεσο. ἢ δἷε 
ψουὰ τεπάεγ τ “ μανίηρ Πεαγά οὗ ἴδε 
(Αἰ πὶ τῆς Ιογὰ [6808 ΟΠ τγίβε νυ Ὡς ἢ ἴῳ 
ἈΠΊΟΠΡ γοὺῦ δπὰ βῆονῃ τοννασά 411 πε 
βδἰηῖ8,," Ἃ5 ἰΓ τῆς ροϊπὶ οὗ ἴδε Ἰδῖογ 
εἴαυβϑε ννᾶβ τῆς γεαἱἐέν οτ νιαπὶ εσέαἰοη 
οὗἉ τῆς δίῃ. Βυῖ ἱπ ἴῃς Οτεοῖκ {ποτα ἰ5 
ποιϊδίηρ σοττεβροπάϊηρ ἴο {πε “ 5πονι᾽". 
Τῆς πίστις, ἰπ 5ποτῖ, ἰξ ἴ Ὀεϊοπρβ ἴὸ 
Ῥοῖδ οἴδιιβεβ, τηυϑὲ ὃς ἱπισοάυςεά ἰη 
ὑνὸ ἀϊθετεπὶ δϑρεοῖβ, 845 δοίΐφ ἰπ ἴῃς 
βτβὲ οἴδυβε δηὰ δ8 γαξέλζεϊκεςς ἴθ τΠ6 
βεοοπὰ. Βυῖ ἱπ ἴπε δῦβεηςε οἵ δηΥ 

ϑυ ἢ ρἤγαβαβ 845 
ὑμᾶς ποιητῶν ; ἴῃς 
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“ΞΆσι νὶ. "παύομαι '" εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν " μνείαν ὑμῶν 3 ποιούμενος " ἐπὶ 
το; τῶν προςευχῶν μου, 17. ἵνα ὁ “θεὸς “τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, 

χαχν!, ὁ "πατὴρ τῆς " δόξης, δῴη ὃ ὑμῖν "πνεῦμα "σοφίας καὶ " ἀποκαλό- 
20. 

ἐν κὰν χὶ. αι; οπι. ἱ. 8 Αἱ. ἔσ. απ Εοῃῃ.ἰ.ο; ῬὨΪ, ἱ,3; 1 ὙΒεβδ. ἱ. 2, ᾿ἰϊ, 6; 2 Τίσω. ἱ. 3; ῬΒίιετα. 4. 
80] ΟὨΪΥ. ν-Ξ οι. ἱ. το; τ Ὑδεδβε.. ἷ. 2; ῬΒΙοτ. 4 οη]γ. ν Ἐσοιη. χν. 6; 2 Οος. ἱ. 3, χί. 31; 

χ Ῥεῖ. ἱ. 3 οὨἷν; δϑβ., δεζε οὐϊυ. 85. χις 2 ὕοσ. ἱ. 3; [|.Δτε8 ἱ. 17. 
χχν]!!. 3; δεὲ 2 Τίπι. ἱ. 7. ἐἱ 

Σ Ἐχοά. 
8.:-- «ἢ. {1]. 3. 

Υ Αεῖδ νἱὶ, 2. 

Δ πανσομαι ὈῈΕ,, ΝἸοϊοτίη. 
3 Οχϊτ ὑυμων ΜΑΒῸ 17, 33-5-7-9, 73, 116-8, 411, ἅ, ε, αοιμ., ΗἹ]. ; τεχὲ ἜἘΚΕΡ, 

νᾷ.» ϑυτιῦιτ., Οορ.. Ασῃ., Οτξ., ΟἾγγβ., Τβάτι,, εἴς. 

5 δω Β, 63, Ογτ. 

ἱπειπηιδεῖίοπ οὐ ἃ ἀουδῖε ρῥγεβεπιδιίοη οὗ 
πίστις τη 58 αὐ κναγὰ εχοεθάϊηρίνυ. 
Τῆς Βενίβετβ πενογίῃεῖε85 γεη στ 1--- πε 
τΑὐτἢ ἴῃ ἴῃς μογά {6808 ννῃϊς ἢ ἴδ ἀτηοηρ 
γου, ἀπά ψ ΗΟ γέ σλειῦ ἰοννατὰ 41} πε 
βαϊπιβ.᾽". Ὁῇῶε ἱπβεγίίοῃ ἱπ ΔπῪ οᾶδβε ἰδ 
οἵ εαὐὶν ἀδις, ἀπὰ ἴῃς οσηἰββίοη τιᾶὺ ἢᾶνα 
Ῥεεη ἄυς ἴο {πε εγε οὔ βοπιε ἀποίδηϊ βοσῖθε 
Ὀεὶπρ ἀεςείνεά Υ τς ὉνΟ οσουτταήοεβ 
οἵ τήν. Τῆς στᾶζε ἴῃ αμπεβίοη, ὑνμεῖμ ες 
πεῖς ἴον οὐ ἱππεῖς αι! πε ββ, τνᾶ5 οὗ 
οδίδοις αυδ]ίτν, ἰακίπρ αὐ τμε βαϊπίβ ἔοσ 
118 οδ]εοῖδ. 

γες. τ6. οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ 
ὑμῶν: ἐεαξε ποέὲ ἰο ρὲνε ἐλαπὰς ΓὉγ γοι. 
Ὧς παύομαι ἰ5 ποδί παῖυτα! Υ οοπηεςῖεά 

ΜῈ τῆς πεᾶγεσ ραγις ρα. ὙΏετα ἰ8 πὸ 
τεᾶβοη ἣν ἴπε γεπηοῖεγ ρατζεςῖ ρ]ς βῃου]ᾶ 
Ῥε πιαάε ἴδε ἰεδάϊηρ ἴεγπ, 45 βοτηξς Ἷουῃ- 
βίσυς ἰΐ, τεπάεγίηρ ἃ 80--“1 σοᾶδβε ποῖ, 
ΨΠΠῸ ρἰνίπρ Ἰπαηκβ ἕο γου, ἴο πιᾶκε 
πιεπείοη,᾽" εἴς. (Αδθοιῖ). ὙΠὲε νεῖρ εὑ- 
ἀριστεῖν, Μ᾿ ΠΙΟΝ ἰ8 υϑοὰ ἴῃ ΙΔῖες Οτεεῖς 
τῇ ἴῃ τῆς δεηβε οὗ  εεϊῥηρ ἐπαπάζμϊ ἀπᾶ 

ἴῃ τπδῖ οὗ ἰυΐπε ἐκαπᾶς, οοουζβ ἴῃ ποης 
οὔτε ΝΤ Ἐρίο 68 Ἔχοερῖ ἱπ (πὶ Ὀεδγίης 
ῬΑ} 5 πᾶσα. [πῖΐ68ε 1ἴ 18 ἰουπὰ βοσης 
ὑννεπίγ -δίχ εἶπιεβ. [1 480 Ἄρρεδῖβ οπος 
ἴῃ Βενεϊατίοη, ὑννίος πὶ Αςῖβ, ἀπά σῆοσε 
ἐτεαυεπεν ἰπ ἴθε Οοβρεῖβ.--- μνείαν ὑμῶν 
ποιούμενος : "παλὶπρ "πεμέϊοπ οὗ γον. 
Ποουπιεπίδσυ ενϊάσποε ἰδ αρδίπϑδὶ τ8Ὲ 
ἰπβεσίίοπ οὗ ὑμῶν. ΤΒουρΒ ἰτ ἰδ δὰ 
Ροσιεὰ ὃν ςοπβίάεγαθ!ε δυϊῃπογίῖεβ (Ὁ 
ΚΡ, Νυϊᾳ., ϑγτ., ΒοΒ., Οτίᾳ. εἴς.), ἰξ πὰ5 
πο Ρίδοε ἱπ 9 ΒΑΌΙ, εἴς., ἀπὰ 18 οτηιοὰ 
Υ ΨΤΤΙΜΝΗ αδπά ἴμε Κενίδετθ. Τα 
δυδ]εοὶ οὗ τῆς μνεία, τῃετείοτε, πηυδὲ ὃς 
υπάετθιοοά. [Ιἴ πιᾶῪ θὲ ὑμῶν, οἵ ἰξ τη 
ταῖμβεν Ὅὲ ἴπε ργεοεάϊπρ πίστιν δηὰ 
ἀγάπην. [Ιπ τῆε ρῆγαβε μνείαν ποιεῖσ- 
θαι ἴπε πουῃ Βεεπηβ ἴο ἢᾶνε ἴῃς β6ῆη8ε οὗ 
»ιεοη. ἴπ οἵδε σοπῃεοίοηβ ἰδ ἢΔ48 ἴδε 
8επεβς οἵ ρεἰπάζηϊε55 (μνείαν ἔχειν τινός, 
1 Ὑδεββ. 111. 6) οὐ ἴδδὶ οὗ γερεεριδγαμος 
(ΡΒ. 1. 3).τ-τδηιὶ τῶν προσευχῶν μον: 
15 πἴν ῥγαγέγς. Οὐ ἐπί 58 δεῖε -- ἐμ βεὲ 

ΒΙ4β5, αγανι. οὔ Ν. Τ. Ονεελ, Ρ. 137; 
γνίη.-Μουϊε., Ρ. 470; Βεγηβ., 5 γηπέ., Ὁ. 
246. Τῆς ἰοεαὶ τεΐετεποε ῥγορεσ ἴο ἐπί 
88 ἴδε ργεροβίτίοη δηβινεσίηρ ἢ ς αυεδβείοη 

Ὦοτε ἡ), μοννενεγ, ἰβ ποῖ νυν ΒΟΥ βυηκ ἴῃ 
δε ἐεριῤογαὶ βεηβεὲ. 8ὲεε ΕἸ]. ου σ Τῆςββ. 
ἰ. 2. ἵπεῖ ἰδῖκεβ ἴἴξ ἴὸ ἐχργεβ8 ἴῃς 1άεβ οὗ 
βοιμειῃίηρ αἰέαολίηρ ἰἰ86 1 το βοπιεϊμίησ 
εἶβε. Τῆς ννοτά ἔοσ ῥγάγεσ υϑεὰ ἤεζγε ἴβ 
οπε οὗ ἐτεαυεπε οσουτγεπος ἰῃ ἴῃς ΝΊ, 
δογηειϊ πιε8 Ἰοϊηεὰ ΨΠῊ δέησις (4.6., ΕΡΗ. 
νὶ. 18; ΡῬΏΙ]. ἵν. 6, εἰς.), ἀπά βοσηει πο 
ὙΠ ἔντενξις 45 ΜΕ} (1 Τίπι. ᾿ϊ. ). ὙΒε 
τηοβῖ βΈΠΟΊΑΙ ἴδτπὶ 18 προσενχή -- ῥγέεα- 
ἐΐο, ἀπιὰ τῃ αἵ τοτπὶ '5 ποῖ υϑεὰ θὲ οὗ ργᾶυεῦ 
το σοά. Δέησις, νν»ῃϊο ἢ οδη ὃς υβεά 4͵50 
οἵ δἀάγεββεβ ἴὸ τηδῃ, 888 ἴῃς τῆοζε ἀδδηίιε 
δβεηβς οὗ ῥεέϊέϊο, γοραΐϊο; νὮὨϊ]ε ἔντενξις, 
ΨΚ ΒΙΟἢ τηδαπ8 ἃ Κα δινρ ἐπ τοϊ ἐδ, σοπζενεηεε, 
εοπυεγϑαίίοκ, ἀπὰ ροεβ Ὀεγοπά τἢε ἰάεδ οὗ 
ἐπέογοεσσίοη (15 οὐγῦ ΑΝ τεπάεγε ἴ0)}, εχ- 
ῬΓαδβ68 ῬγΑΥΘῚ 48 ἴῃε ςοηήνεγεα οὗ ἴδε 
800] νν ἢ Οοά, νἱἢ ἴῃς ποϊίοι οἵ ὑγρεπον 
δηὰ 8114] οοπβάεηςε. ὅεε Ηυΐμεῖ ἂπᾶ 
ΕἸ]. ου σ Τίπι. ἰϊ. τ; νη. -Μουϊι., σνὸ 
δέησις; Τῖρδι. οα ΡΉΠ]. ἱν. 6; Ττεηςξ, 
83)η5., σμδ υοζε. 

γες. 1:7. ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
ἸΙησοῦ Χριστοῦ : ἐλαέ ἐλε Οοα οἴου 1 ονὰ 
ϑέεσμς Ολγίςί. [πὶ τἴῃε ρδγδι!εὶ ραββαρε 'ἴπ 
(οἱ. ἱ. ο ἴδε ἵνα ἰ8Β ρτεςεάεά ἱπηπιεά!λίεῖν 
Όγ αἰτούμενοι, ἀπὰ 888 ἴπε τεάδυςεά οσ 
80-[εἰϊς ἔοσος νι ἢ ἴς μ45 δίεσ νεγθβ οὗ 
δεκίπρ, Ἴχργεβδίπρῷ ἴδε Ἴοπίεπε οὗ ἴδε 
ξγάγεῖ Ῥυΐ τπᾶῖ ἰπ ἴδε ἴρδε οὗ ῥωγῤογί. 

εἴς τῆς ἵνα τεϊδίεβ ἴο ἴπε ρεπεζαὶ ἰάεα 
οἵ ἴδε βεηΐεποε, ἱπδβιεδά οὗ Ῥεϊηρ ἱσηγηεάϊ- 
δῖε! γ ἀερεπάεηι οὐ Δὴγ νεγὺ ἴοσ αϑάϊη. 
[1 Πᾶ8 πιοσα οὗ ἴπε ἰἄεα οἵ ῥηγῥοζς, ἴβεζε- 
ἴοτε, ἴῃ τ, [τ 18 ἴο ὃς δάτηϊ6ἀ, ποννενεσ, 
τῆδλῖ 'πΠ ΝΤ ἀτεεῖκ ἴδε ῥσορεσ ἐείἑς βεηβϑὲ 
οἵ ἵνα ἰ8 δεεη ἴῃ ἴδε ῥγοσεββ οὗ τυεακεπὲπ 
δηὰ ρδβδβίῃρ ονεσς ἱπῖο {πε ἕοτοε οὗ ἵνα 
88 ἴπε δβῖρτι οὗ {πε ἱπῆ, ἴῃ πιοάεγη Οτεεῖς. 
Υεῖ, ἐνεη εη ἐχργεβδίηρ βιπιρὶς γος 
οἵ ἐυεηί, ἰὶ 848 Ὀςδιηά ἰτ τῆς Ηεῦτενν ἰάδα 
οἵ ενεηίβ 88 ἴῃς γεβ0}18 οἵ Ὀϊνίπα ρύγροβε; 
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ε΄. ΒΙ.585, Ογανι. οὔΓ Ν.Τ.. ανεεῖ. Ῥρ. 224, 
225; Βυϊίπ., Ογανει. οΥ Ν.Τ΄. Οτεεὶ, ρρ. 
436-241; ΕἸ]. οὐ ΡΒ. 1. 9. [τ ἰ8 τοδὶ 
δύ] ἴος Ῥαὰὺ] ἰὸ 8 οἵ αοά 88 τε 
Ἑαέδεν οἵ ουὐ 1,οτὰ [εβυ8 Οἢγίβὶ οσ 85 Ηἰβ 
Θοά ακὰ Ἑαέκεν. Ἡετε Ὠε Βρεᾶδκβ βἰπιρὶ 
οὗ “τἢε αοά οἵ ουὖυς 1,οτὰ [6508 ΟἾσίδβε"". 
ΤΠε ἀεεβιρπδίοη, ᾿πουρὮ πιβυηἀετειοοά 
δηὰ τηϊβαρρ᾽ οὰ Ὀγ τπε Ατγίδηβ δηά πεῖς 
Βυσσεβδοῖβ ἱπ πιοάδγῃ {{π|68, 18 Ἐπ γεν 
Τοηῃβίβέεπς ἢ ΟἾγίβι᾽ 5 οὐνῃ πνογάβ (Μαδῖῖ. 
χχνυϊϊ. 46; ]οἤη χχ. 17) δηὰ νντἢ τῆς πὶρῃ- 
εβὶ νἱενν οὗ Ηἰβ Ῥεβοη. [π ἴδε Εἴεσπδὶ 
(οάβδεδά τε ϑοη 88 Η!8 [1{πἰ ἔγοτηι ἴδε 
Ἑδῖδεσ, τς Οπε Εουπὶ οὗ Ὀεϊϊγ, πὰ 18 
βυδοτγάϊηαϊε ἰπ πε Βεῆβε ἴῃ Ὡς ἢ 505 ἴ8 
βυδοτάϊπαϊε ἴο μαέλεν,  ὩΠῈε Ης [48 πε 
βάγια Ὀϊνὶπε Ὀείηρ. ἴπ ἴδε πιὶηἰβσυ οὗ 
τεδεγηριίοη οὖς [οτάὰ, Ὡς τπε ὅοη οἵ 
«τῆς Ετεγηδὶ Ἐδίποσ, ἰ5 τὰς Οἢγίβι οὗ αοά, 
ασοὰ Ῥείη τενελὶεᾶ ἱπ Ηίπι, ςεμάΐηρ Η πὶ 
(641. ἱν. 4), ἐχαϊέηρ Ηΐτι (ΡΏ1]. 11. 9), 
τεςεϊνίπρ ας ἴδε Κίηράοπη ἴτοπὶ Ηἱπὶ 
(1 Οος. χν. 24). [π τεερετῖ οἵ Ηἰδ5 πιϊββίοῃ, 
Ἦ!8 πιεάιδιίοη, Ηἰ5 οἷῆοῖα! ννοτῖκ δηᾷ τε- 
Ἰδιίίοηβ, Ης 8 αοὲ 28 Ηἰς αοά, ννῇοβε 
φοτηπηϊβδίοη Ηδ ὕεβϑῖβ δηὰ ψνῆοϑε τε- 
ἀεετηΐπρ Ρυτ ἊΣ Ἡς 18 τὰ ΙΝ] ὁ 
πα ἧς δόξης: ἐλε αΐδεν οἵ ρίογγ. 
Ἀν ἴο ὃς τᾶκΚεη ἴῃ ἴδε ὙΕΙ͂Σ, 
8δεπβε οὗ “τῆς ρἱοτίουβ Ἑαίπεγ". Οἡ 
τῆς οἵδε παπᾶ ἰξ ἰβ ποὲ το ὃε ἀδαϊὶς 
ἢ 258 1 τῆς δόξα τεξεττεὰ το ΟἾγίβι᾽ 8 
ἀξυϊπὶέν, 48 ἴῃ ἴῃς εχ βεποὶεβ οὗ ἔπε οοη- 
ὉονεῖθΥ ψἢ Ατίαπ νίεννβ ΒοῈ ΨΈΓΕ 
ἀτίνεη ἴο ἱπίεγργει ἷἱξ, δγρυΐπρ δαὶ 
ἴδε οπε ρῆγαβς, “ἴε αοά οὗ ουςε Ι,οτὰ 
7εβὺ8 Οδεῖβι," δρριεὰ το Ηἰβ ΒυπΊδη 
πδίυγε δηὰ ἴῆς οἴδες, “ἴδε Εδίπεῖ οὗ ἴῃς 
ἴον," ἴο Ηἰβ ἀϊνίπε πδίυσε (Αἴδδη., 

ἔτεν. Να2.. Νοι γεῖ, αραίη, ἰ8 δόξα 
ἴο δὲ τεραγάεά 245 τεξεσγτίηρ ἴοὸ ΟΒγίβι᾽ 8 
Ἰοτ πε Βυπιαηίτν (Θιετ). Τακὶπρ τῆς 

ἔξξης ἴῃ 1:8 ργορεῖ βεῆϑε ἀπὰ νἱἢ τῆς 
[11 ἔοχος οὗ ἴπε ρεη. Ἴϑβε, βοπὶὲ γίνε 
ἴδε πατήρ ἴῃ δεπδβε οὗ αμέλον οἵ "»παΐεν, 
υπἀοτβιαπάϊηρ αοὰ το ὃε ἀεδίρτιδϊεὰ 28 
τε ϑουτος οὗ ρίογσνυ (Ετγαβπι., Οτοῖ., 
ΟΙ5ῃ., εἰς). Εογ 1Π18 βοῆς Ἔρρβαὶ ἴο 
Βυςἢ ἰπδβίδποεβ 88 [οῦ χχχνὶϊ. 28; [88. 
1. 17. Βυῖ τῃαῖ 8 δὲ ἴ8ε Ὀεβὲ ἃ σζᾶσε βεπβα 
οἵ πατήρ Δλπὰ οπε οἴπεγνυσῖβε ὑκηονη ἴο 
Ῥαυϊ. Μοτε ἰ8 ἴο δὲ βαϊἃ ἴῃ ἕδλνουτγ οὗ ἴῃς 
ἰἄεα τμαὶ με ρεη. ἀεεϊρπδιεβ αοὰ 88 ἴδε 
Ἑδίμπεν ψ8οὸ ψένες ρίοτυ, ἴῃς ρίοσυ Ὁς- ἡ 
βίοννεά οἡ ΟἾσίϑι Η!πγδε ἢ (ο Αςῖβ 1]. 13} 
ΠΟ ἰς88 ἴπδπ ἴπδι τεβεγνεὰ ἔος ΟΠ γί βιίδηβ. 
118 Ὀεδβὲ, ποννενεσ, ἴο ἴακε ᾿ξ 45 ἴῆς ρεη. 
οὗ εἐδαγαεέογί ἐς φμαῖ  γ---ἰὴς Εδῖδμες τὸ 
ΨΒοπὶ ρίογυ Ὀεϊοηρβ (Μεγ., ΕἸ]., εἰς.) ; 
ο΄, ἴῃς βᾶπιε ἀεβίρτιδαϊΐοη ἴη Ῥβ. χχῖὶχ. 3: 
Αςὶβ νὶϊ. 2; δἷβο “ἴῃς Κιηρ οἵ ρίοσγυ," 
ΡΒ. χχῖν. 7; “ἴῃς 1,ογὰ οὗ ρίογυ,᾽ 1 ὅος. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 273 

ἰϊ, 8; “τε ἙΤμεγυδίπη8 οὗ ρἴογν," Ηερ. 
ἶχ. 5, εἴς, ὙΠα δρργορτγίδίεπεβ οὗ {δε 
616 Βετα 1ἰεβ ἴῃ ἔπε ῥτεοεάϊπρ ἀεβηϊτίοη 
οὗ τῆς ἤπαὶ επὰ οἵ ἀοά᾽β οουπδεὶ δπὰ 

ςε---αἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.--- 
ὑμῖν: »αν φίυνε μπίο γομ. 1,ςδπι., 

Ἐτίεζβοδε (Εονε., κἰϊ., 230) ἀπά Ηδυρι (8 
τοίειβ ἴοὸ ἴδε σοπβγσηδίίοη ἔμγηίδι τε- 
Τεπεν ὈῪ ἔννο ἱπβοσίριοπβ οὗ ἴῃς βεοοηὰ 
σεπίυγυ ρίνεη ἰπ Ὀϊεεην., 5γ11., 462)» 
466ρ) εἶνε τῆε Ιοηΐς ςοπ). δώῃ ; ΝῊ εῖνε 
δώῃ υεἰ δῷ ἰπ ἴῃς πιατρίπ, δυὶ δῴη ἰῃ τς 
εχ. ΤΠε ἰδίου ἔογπι 18 ἴο ὃς ῥγεξετγγεά, 
ΔΙ βου ρΡὮ ορίπίομ 8 51}}} ἀϊν!ἀεὰ το βοπις 
εχίεηϊ οα ἴ88 ςοπί. δηὰ ορῖ. ἴογπηβ. Β]258, 
4.6.. ᾿Άκε8 τε δώῃ ἰη τῆε ργεβεπῖ ραββαρε 
ἴο Ὀε τε }}γ ἃ ςοη]. ἀπὰ ἴο Ὅς δεβῖ γεργε- 
βεηϊεὰ Ὀγ ἴμεὲ δῷ οἵ Οοά. Β. Ηε ἰΒ ἰπ- 
οἰ πεὰ ἴο τερασὰ τῇς ἴογπιβ δοῖ, δώῃ 85 
Ῥοῖἢ οοη). δηὰ ορῖ. (Ογανι. οὗ Ν.Τ. Ογεεξ, 
ῬΡ. 49, 211). ΑΒ ἰπ ἴδε ΝΤ ἵνα ἰπ ἴδε 
νδϑβὲ πιδ᾽οτὶ ἵν οὗ Ἷᾶβεδ 18 ἔο]οννεὰ ὃν ἴῃς 
οοη). οὐ ἴδε ἕως. ἱπάϊς. ἐἀνεη δε ραβὲ 
ἐδη868, ἰξ νου] Ὀς τηοβί πδίυσαὶ ἴὸ δοςερὶ 
τῃε οοη]. ἔογπι ἤεγε. Βαϊ {Πὶ8 Ἰοηῖς ἔογπι 
οὗ ἴῃς οσοπ]. ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀὲ βίγδηρε ἴο ἴδε 
ΝΤ πὰ ἴο ὃς ““ψἰϊβουΐ δηδίοσίεβ ἱπ 
Ἰαῖεγ ατεεκ " (Βυῖι., γα». οὐ Ν.Υ. 
Οτεεῖλ, Ρ. 46). Οπ δε οἴδες μβαπά, τε 
ἴοττη δῴη 5εεπ)8 ἴὸ ὃε τεοορπίβεά 88 ἃ 
Ἰλίεν ὅσεεῖκ εαυϊναϊεηϊ τὸ δοίη, αηὰ πεῖ 
Δοςερίβ ἰξ 45 8η ορῖ. ργεβ. ἰη ΝΎΤ Οτεεῖς, 
Ῥοϊπείηρ ἴο βυςἢ ρᾶββαρεβ 28 Βοπι. χν. 5; 
2 Τίπι 1. τό, 18 (11. 7); ]ομπ χν. τό, 88 
ΜΨΕ]1 48 ἘΡΏ. ἱ. 17, 111. τό, ἀπά ἴδε σοπρ. 
ἀποδῴη οἵ 2 Τίπ;. ἵν. 14 (νι ἰπ.-Μουΐι, 
Ογαν., Ὁ. 94. --πνεῦμα σοφίας καὶ ἀπο- 
καλύψεως : ἐπε ϑῤιγίέ ΟΥ τοϊξάονε απὰ 
γευεϊαέίοη. ΤὮς αυεδείοη Ποτὲ ἰβ νΒεῖμοτ 
ἴδε πνεῦμα 18 ἴο Ῥε υπάετεϊοοά ἱπ ἴῃς δυῦ- 
)εςῖῖνε βεπβε οἵ οὖὺγ Ἔτι ογ ἰη τῆς οὉ- 
)εςτῖνε βεπβε οὗ τς ον ϑρίγιι. Τῆς 
ἕοσπλεσ νἷεν ἰ8 δάοριεᾶ Ὀγ ΟΒτυβ., Τπάσι., 
Εὔοκετει, Ὡς Ννεῖϊςε, ΒΙεοεΚ, δηὰ τῆοσα το- 
σεπεἶγ ὉΥ ΑΡθοῖὶ πὰ ἴῃς ἘΒενίβετβ, ἴδε 
ΕΝ τεηπάεσγίηρ δεὶπρ “ἃ βρίγιε οὗ τυϊϑάοστ 
δηὰ τενοϊλιίοη ". Τῖβ 8 υγρεά οἡ ἴδε 
ΔηδΙορΥ οἵ βυσῇ ὀσσυσγεποαβ 85 ἔοι. νἱϊ!. 
15, χὶ. 8; 6]. νὶ. τ; 2 Τίῃ. ἱ. 7. Βυῖ 
ἴδετε ἰ8 τῆνος αραῖπϑι (8. Αβ Μεγεγ 
αὶ ουξ, ἰξ 8 ἀουδία ψπῃεῖποσ ἰπ της 
Τ ἴδετε ἴ8 ΔΠΥ οᾶϑε ἰπ ψΠοῆ, ν Βεη ἰδς 

πνεῦμα ἰδ βροκεη οὗ 45 σέσεη, ἰξ 5 ποῖ 
τε οδ᾽εεέδυε πνεῖ! Βυῖ ἀράᾶγὶ ἴτοτι 
118, ἴδε πιδίῖεσ ἴθ νίενν 15 ψῆδαι ἰδὲ 
Ἐρβεβίαπβ ννεσε τπεπιβεῖνεβ ἴοὸ ὃς, ποὶ 
ψβαι πεν Ψψέτε ἴὸ ἀο ἴογ οἴμεγβ, δηά 
ΔΙΠουρὮ ἰτ 18 βᾶβΥ εἐπουρῇ τὸ 58 τῆς 
βυδ᾽εςτίνε νίενν οἵ τε πνεῦμα σοφίας 
(Σ ννῖβε βρίγι τ᾽ το τηϊβ, τῆς αἰ βῆ υν ἰδ 
ἴο δάὐιιβε ἴο τῆϊ8 τπε βυδ)εσεῖνε νίενν οὗ 
ἴδε πνεῦμα ἀποκάλνψεως. Τῆς ἔλίαὶ 
οδ]εςείοη, ἱπάεεδ, ἐο τῆς ἱπιεγργεϊδιίοη 

ΝΟΙ, 11. 18 

[5]. 

- 
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δπςοι. ;. 9. ψεως Ὁ ἐν " ἐπιγνώσει “ αὐτοῦ, 18. " πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐπξοωῆ. ἵν. . , - ᾽ ϑ -« , ᾿ - τ. Οο. (. τῆς ἐ καρδίας ὑμῶν," 5 εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς 2 τίς ἐστιν ἡ " ἐλπὶς τῆς 

Ὁ Τῖπο. ἐμὰ οἷν; Ἠεδ. χ. 46; α Ῥεῖ. . , 3, 8, “ 4ο; Ῥαὰ! ταά 2 Ῥεῖ. οϑΙγ. ἁ οὐή.-κεῦ. «ἴι. ἐπ. 
δἰἴνναγ. ἘΞ ςἢ. ἰἰΐ 0; ἦιεδ. νἱ. 4: βεε χ. 32; Ρα. χν ϊ, 8. ἘΗδξτε οὐἷν ; εεα Μεαῖίι. χἱϊὶ. 1 ς. 

ΕνΝες. 12 τε. Β ΟΒ. ἵν. 4 οηἱγ; ςοπβίγ,, 866 (ΟἹ. ἱ. 23. 

1 τὶ οφθ. τ. διανοιας νυμ. (εχῤίαηγ. σογγη.), ἢ Μ558., Ογτ.-]} ετ., Τμάγε., Οες. ; τἴεχὲ 
ΜΑΒΌΕΒΕΟΚΙΕΡ, πιοβῖ οὐγδ., Οοίῃ., 5γτ., ΟΟρ., νῷ.» Ατγπι., εἴς. ὑμῶν οἵη. Β 17. εἰς. 

3 να οιἰδατε ΕῸ. 

ἴῃ φυεβίίοη 11ε8 ἱπ ἴῃς βεηβε οὗ ἴπε ἀπο- 
κάλνψις, ψΗΐϊσἢ Βα8 [ῃς βἰδιεᾶ τηεδπίηρ 
ποῖ οὗ ππάεγείακαϊηρ ταγβίετῖεβ Ὀὰϊ οὗ 
αἰϊξοϊοσὶηρ τπεπι; ἀπά τῆς ἴεποῖ οὗ πε 
ῬΑγατΑΡἢ τηᾶῖεβ ἰΐ ἱπιροββίὉ]ε ἴὸ βῃρροβε 
παι ἴθ ἴδε οὔα οᾶ56, παι οὗ ἴῃς σοφία, 
Ῥαυὶ μὰ ἱπ νίαν ἃ ριές τἰθδιὶ ννὰβ ἴο τηδκε 
τπεηγβοῖνοβ ννῖϑε, δηὰ ἰῃ τῆς οἵποσ, τῆς 
ἀποκάλυψις, ἃ οἰ τπδὶ ννὰ8 ἴο στεηᾶες 
τδεπὶ σάρδῦϊε οἵ ἀϊβοϊοβίπρ πιγβίθγιεϑ ἴὸ 
οἴδιετβ. Ηον ἀϊβῆςυ!ε 1τ 18 ἴο ρῖνε ἀπο- 
κάλνψις [18 ῥΙΟρΕΙ βεῆβς οη ἴδε βιιδ)εςτῖνα 
νίενν Ἄρρελιβ ἔσγοπι ἴπε τεπάογίηρβ ὑγο- 
Ροβεά, ε.σ.., ᾿ς ΜΜεῖίε᾽β, Εὔοκεγι᾽β, οἵ 
ΑὐΡοιιδ. Τῆς ἤτγβε τδκεβ ἰΐ -ὸ “τῆς 
ΔΙ οὗἨ πιὶπὰ τυ μίο ἢ σοπβίβιβ ἐπ υνΐ8- 
οτῃ {πιεάϊαϊε κπονηεάφε) πὰ γενεϊδιίοη 

(δυβοερι δι! ἔος ἴῃς ἱπιπχθάϊαϊς κπον- 
Ἰεάψε οἵὨ ἀϊνίης ττυτἢ} "; {πε βεζοηὰ ἴβκεβ 
ἴι 28 τ " νῖϑε μεαζγὶ πὰ ορδὴ ἴογ Ηἰβ 
τονεοϊδείοη "᾿; τῆς τηϊγὰ ρίνεβ “ἃ βρίγιε οὗ 
τνϊδάοπι," Ὀυΐϊ Ἰεανε8 ἴΠε ταδὶ υὑπαιτοηρίεά. 
Βυϊ ἀποκάλυψις ἰδ ποὶ ἃ Σκο ῥέε  δέϊε ἐγ ἴοι 
Κπον]εάρε, ποῦ ἃ ρεἰμα οῤέη τὸ τενεϊδιίοη, 
ὯοΣ ἀπγιπίηρ ᾿ἰκε τπαῖ. Ιε ἰδ πθοαββᾶσγυ, 
τπετείοσς, το ἴᾶκε πνεῦμα 28 -- τῆς Η οἷν 
δῤέγιέ, “ἢ Μεγ., ΕἸ]., Ηδυριί. ληὰ πλοβι. 
Τῇε ἕδος ἐμαὶ τῆς ρῆγαβε ἰ8 πνεῦμα πὰ 
ποῖ τὸ πνεῦμα ἰ5 πο οδ)εςτίοη το ἴδαι. Τῇε 
δἰϊεπηρὶβ πιδᾶάς Ὁγν Μιίιάάϊείοη, Ηδ:]685, 
δηὰ οἴδμεῖβ ἴο πῆᾶκε ουΐδ δῃ εϑιδὈ] Ἰβῃεά 
ἀϊδιϊποϊίοα Ὀεῖννθεπ ἴῃς ἴννο ἔοσπιβ, δα 
οης τεξεσγίηρ τερυϊαγὶν ἴο {πε ρεγβοηδὶ 
ϑρίγιε οἵ αἀοά δηὰ ἴδε οἵδεσ ἴο ἰῆς ἰη- 
ἀννε! πηρ ἰπβαεπος οὗἨ ἴ6 ϑρίγι: οὐ τῆς 
βρίγί: οὗ τῃς Ῥεϊίενεῖβ 85 γυ]εὰ ὃν ἴδε 
ΗἩοῖγν ϑρίγιι, οαπποῖ ὃ τεραγάεά 88 
δυσοςβδίω! ; ἴῃς ἰετπιβ πνεῦμα, πνεῦμα 
ἅγιον, πνεῦμα Θεοῦ Ὀεὶπρ ἔγεε ἴο ἄτορ 
ἴδε δγίίοϊε δ8 ὑγορεσ πᾶπιεβ ΟἵὐΓ ἴεγπῃβ οὗ 
υπάδετβῖοοά τηδαπιηρ. Βυΐῖ ν παῖ ἰ8 {πε 
Ρασιίουϊαγ ἰάθςα τπθη πὶ δδοῦ οὗ ἴδε ἴννο 
ννογάβ σοφία Δηὰ ἀποκάλνψις ὃ [Ιἰ οδη- 
ποῖ ὃς μδῖ τῆς ἰδεϊες γεΐεγβ βρεςϊ δὶ ν το 
τῆε χάρισμα οἵ ρτορἤεογ (80 Οἰ5ἢ., εἴς.). 
Ἐος ἴδδι [8 ργεβεηίεά 85 ἃ γρίς Ὀεδιονε 
ΟΠΙΥ οἡ τοριέ, ΨΏεσααβ ἴῃ6 ῥγᾶυεσ ἤεσα 
ςοπίεπιρ δῖα8 ρίἔϊ8 ον αἱ τ[ῃο86ὲ δἀἀγεββεὰ, 
δηὰ τπετε ἰβ ποι βίην ἴο ἱπάϊςαϊς ἰπδὶ ἃ οι 
ἴον ἴῃς τἰπιε Ὀεὶπρ ΟἡΪγ 8 ἰῃ νίενν. Νοῦ 
σδη ἱξ ψ6}} Ὀς ἴπδὲ τῆλε βεοοπὰ πουῃ εχ- 

Ῥίεβϑεβ ἴμε τηεδηβ ὈγῪ ψῃίο ἴῃς ρνίῆ ἴη- 
εἰπιαῖεά γ ἴδε ἤτγβι ποι ννᾶβ ἴο ἴδίε 
εβξεοι,---ἴῃς ριῆς οἵ τενεϊδιίοη Ὀγὶησίηνσ 
δδουϊ ἴῃς ρἰἐ οὗ νἰβάοπι (Η8τ:].} ; ἴογ γε 
δῃουὰ ἐχρεοῖ {πε ογάεσς ἴῃ τπδὶ οᾶβε ἴο 
Ῥε τενετβεὰ. Το ἀϊβεϊηςτίου Ὀεῖννεεη τμς 
ΕΓ ΠΊ5 ἰ8 γδῖπεν ἴπδῖ οὗ ἴπε γί οὗ βρίγίτυδ] 
υπάεγβίδηδίηρ ζεπαγα  δπά ἴδε σᾶ οὗ 
δρθοΐδὶ γενεϊδιίοπβ ἰῃ ραγιςουϊαγ, ο΄ τ Οος. 
τ, το; ἂπά 80 ἔδσ τῆς βεςοπά ἴβ ἰἢε δίρῃες 
ἰάεα. Ννῆδι Ρδὺϊ ργδγβ ἔογ οὐ δεδαὶ οἵ 
1δεθε ἙΕρδεβίδῃ Ἴοηνοσίβ ἰ8 ἴπδὶ αοάΐ 
πιὶρῃς οοπιίηυς ἴο δεβίον ὕὑροὴ ἴδετε 
τε εἰς οἵ Ηἰβ Ηοὶν ϑρίειε ἀἰειᾶν, ἱπι- 
Ρατιεὰ ἴο ἴδπεπι, δπὰ τπαὶ ἴο ἰῃς εϑεςὶ 
Ὀοῖὰ οὗ πιακίπρ' ἴπ:πὶ ννῖβε ἴο πηἀδετειληὰ 
τδε τηΐπρβ οὗ Ηἰ8 στᾶςε δηὰ οἵ ἀϊβοϊοβί πα 
ἴο ἴδεπὶ πιοσε οὗ ἴδε πηγβίετίεβ οἵ Ηἰς 
Κιπράοπι.---ν ἐπιγνώσει αὐτοῦ: ἐπ ἐΐλε 
ἀποιυίεάρε οΓ ἰνι. Ὅς αὐτοῦ τείετβ τὸ 
ΟΘοά, 88 ἴδε οοπίεχι δον, ποῖ ἴο Οἀγίςέ. 
ΤΣ ἴεγπὶ ἐπίγνωσις Οὐσυτϑ υνἱ ἢ βρεοῖδὶ 
{τεαυδηον ἰπ τῆς ἘρΡ 81168 οἵ ἰς Οδρενίν 
δηὰ ἰῃ 2 Ρεῖες νἱτἢ ταΐεσεηος ἴο {πὰ 
Κηονϊεάρε οἵ ΘΟοά οἵ οἵ Οὐγίςξέ, δ5 ἴῃ 
τῆς Ραβίοσγαὶ Ερίβιϊεβ δῃηὰ ΗἩεῦτγενβ ἴὶ ἰ8 
υδεᾶ οὗ τῆς Κπονϊεάρε οὗ τε ἐγμέλ. 1 
"πα ἃ Κπον ξάξο 1πδι 18 ἴγσυῃς, δοοὺυ- 
ταῖς, ἱποτουρῇ, δπὰ 80 πιῖρῃι ὃς γεπδεγεὰ 
“}}} Κπονϊεάρε,᾽᾿ ποιν τ βιδηάϊης τῃς 
ἕλοι τῃδῖ ἴπε βἰπιρῖες γνῶσις πιᾶγ ὈΣῊ υδεὰ 
δὶ {ἰπ|6ὲ8 ἰῇ τιθῇ ἧς ΒᾶπιῈ 8εῆβε (88 
ῬοΒβί δ υ ἴῃ σ Οοσ. χὶὶ. 8, χιἱϊ. 8). Τῆς ὑδς 
οὗ γινώσκω δηὰ ἐπιγινώσκω ἱπ 1: Ὅος. 
ΧΙ. 12 ροϊπῖβ ἴο {πε ἱπιεπβίνε βεῆβε οὗ 
τῆε οοτηρουηὰ ἔοττη. Τῆε ἐν ἰβ ποὶ ἴο ὈῈ 
ἄεαϊς υνἱἢ δ5 -- εἰς (ατοῖ.) οτ διά (Βε:α), 
Ῥυξ πλυδβὲ πᾶνε εἰπε πε ἐμςέγηφρισηέαί 
86η86 Οἵ ἴδε ἰοεαί. [τ Ψψᾷ8 ὃγ τπε κπον;- 
Ἰεάρε οἵ αοὐ Ηἰπιβεϊῖ, οτ, 45 ἰξ τῆᾶὺ δὲ 
Ὀεῖϊες ρυῖ, τοϊέλέπ τπε δρῆεῦε οὗ δαὶ 
Κηον]εάρε ἴπαι τς απ οὗ ἐπ! ϊεησηεπὶ 
δηὰ τῆς τεςεριίοη οὗ ἔτει ἀϊδοίοβυτεβ 
οὗ ἴδε Ὀϊνίπε σουπδεὶῖ ψνεῖε ἴο πιδίςς 
τπεπιβεῖνεβ ροοά. ὍΤμε οἠἱν μἰι8 ἀς- 
δἰγεὰ ἴοτ ἴμεβε Ἴοηνεσίβ νγεσα μὴ οἵὗ ἃ 
βρίγιυδἱὶ ογάθσ, τιεαπίηρ ἃ Ὀεῖίζε 8ο- 
αυδίηΐαπος ψἱιἢ αοἁ ἨἩΐπιβεῖ. Ὅδὲ 
εἴδυβε ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ 18 οοπηεοῖςά 
ΕΥ͂ βοπιῈ (Ὁῆγυβ., [.δοῆπι., ΟἸβῃ., εἰς.) 
τ της δεπίεπος μι οἢ γοίοιος, ἀπιὰ ὉΥ 



χ7---τᾶ. 

οἴδμειβ ΟὨΪΥ νυ Ὦ ἴπε ἀποκαλύψεως. Βυϊ 
τῆς σουζδα οἵ τπουρῆϊ ἀπά τῆς δαίαπος οὗ 
ἴδε τεγπῈ8 ροΐηϊ ἴο 1ξ δ8 αυ δι ἐγίπρ {πε ἔννὸ 
εἰδι8 βρεςοϊβεά ἴῃ τε ργεοβάϊηρ βεηίεπος. 

γες. δι πα ὄνε τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς τῆς διανοίας ὑμῶν: ἐΐε 6γε5 οὗ γοΜΥ 
μπάεγείαπάϊηρ (σατο δεὶ δαίΐα ἐδιάι 
Ἐοτ ἴδε διανοίας οἵ ἴῃς ΤΕ, ψΨΒΙΟΒ 18 
ΨΝΕΙΥ͂ ῬοοΣὶγ δἰἰεβιεά, καρδίας ἰ58 ἴο δε 
τεδὰ (νὰ ΤΤΙΝΝΗ͂ΕΝ) οὐ ἴδε δυ- 
τποσγν οὗ τῆε θεβὲ Μ959., τεργεβεπίηρ 
τῆς ἀϊβετγεπι ἐἈπλ]ε8 (ἢ ΒΑΌΕ ΚΙ, εἰς.). 
Τῆς ὑμῶν ἰ5 ἴο δε τεϊδιηεά, ἰπουρῇ ἰξ ἰΒ 
οτηϊτεὰ Ὁγ Β 17, εἰς., δπὰ ἰ58 δεαςκειεᾶ 
ὈγΥΝΝΗ. Τῆς βυπίδαχ οὗ τῆς βεπίεπςε ἰ8 
ἀϊθῆουϊι, Ὀὰὲ ἰ8 δεβὲ τά κδὴ (ἢ ΑΝ, Βες., 
Βεηρ., ΒΙεεῖς, Μεν., εἴς.) 45 δὴ δοο. δῦ8ο. 
Τῆε εχίβίεπος, ἱπάεςά, οἵἉ τῃε δος. δὐβοΐ. 
ἐπ τῆς ΝΤ [8 511}} ἀουδιεὰ Ὀγ Ξοπὶς ροοά 
Ειατητιλτίληβ (νίπεσς, Β]455, εἴς.), δπὰ 
ΔΙΙερεὰ οᾶβεβ ἂτε ἀϊβροβεὰ οὗ 48 αμα- 
«οἷομέλα. Βυϊ δυο. Δ οςοπβιζυοιίοη, 
τρουρῖ οὗ πιυοῇ τάσγοῦ οσουΐτοηος ἴμ4π 
τδςε ρεη. δῦβοί., ννᾶ58 ποῖ ὑπίκηον,η ἰὸ οἶδδ- 
βίοδλὶ Οτεεῖς (οὐ. εἰ, Ον. Ονγανι., 11., Ρ. 
406), ἐνεη ψπεγο ἴθεγα νγᾶ8 πὸ τερειτίοη 
οὔτις βυδήεςι (οὐ, Μεγ.» ἐπ ἰος.), λῃὰ τῆεγα 
ἌΡΡεδσ ἴο ὃς δὶ ἰελϑὶ ἃ ἔενν ἰπβίδηοεβ οὗ 
ἰτ τη τῃς ΝΤ, 4.6.» φςεγιδίην ἴῃ Αςῖβ χχνί. 
3 (αἀπιιτιεὰ Ὁγ Βυϊῖπι., Ογανι. οὐ Ν. Τ. 
Ογεεῖ, Ῥ. 347), ἀπὰ ργοῦδοὶν ἰπ οι. 
νἱϊ!, 3, εἴς, Ἴδα βυπίαχ 18 οἱπεγινίδε Ἔχ- 
Ρἰδίηεὰ βετε (6... ὉῪ Ηδτ]., ϑιίεσ, εἴς.) 
85 Ὁ οΆ8ε οὗ ἀρροβίτίοπ, τῃς ὀφθαλμούς 
«οπεηυίηρ ἴῃς πνεῦμα, 48 ἱ{ -- “τῃαὶ Ης 
ΤΊΔΥ βὶνε ὑπο γου ἴῃς 8ρίγις οὗ ννϊϑάοπι 
δηὰ τενοεϊδιίοη.---επ]ρῃϊεπεά εγεβ,᾿" ἂπ 
εχρίδηδιίοη ἰπ {πε πιρμεβὲ ἄερτες αννκ- 
Ψδτά δηὰ πεχὶ τὸ ἱπῃροβϑίδ!ε ἰπ νὶενν οὗ 
ἴδε τούς. Τῇε ρῥγεβεηςς οἵ ἴπε δγίίςοϊς 
Ὀείοτε ὀφθαλμούς Δηὰ [15 αὔδεπος ὃε- 
ἴοτς πε γους Ῥοΐηϊ ἰο ἃ (48ε οὗ 
τεγιίδγυ ργεάϊοαιϊς (Βυτζῖπλ.), 80 τῆδιὶ {πε 
βεῆβε νουἹὰ γαῖμα δὲ “ ξίνε υπῖο γου 
ἴῃς ϑρίτγι---τ ψῖῖ, αγεβ εὐ] ρδιεπεά᾽, 
Οἴδεῖβ (ΕἸ1., εἴς.) ἀσοουπὶ ἔογ ἰξ 8 δὴ 
ἰηβίδηςς οὗ ἰαχ σοπβίσυστίοη πὰ δῦποσ- 
τῖϑι οᾶϑε (ΌΥ πο πιεᾶπβ τε ἐπ τῆε ΝΤῚ), 

ε πεφωτισμένους Ξιλπάϊηρ ἔοτ πεφωτισ- 
μένοις ἀπά ἴπε τοὺς ὀφθαλμούς Ῥεὶπρ {πε 
ἀεδηίπρ δος. ΞΞ “ταὶ ἢε τὴδν σίνε ὑπο 
γου--- είηρ ἐπ! ρσῃϊτεπεὰ 45 ἴο ἴῃς ἐγεβ οὗ 
γουγ πεαγι᾽" (ΕἸ]., εἰς.). ΟἾΪγ ἴῃ 16] 1οΑὶ 
δηὰ εοοἸεβίαβιιςαὶ ατεεῖς ἰ8Β φωτίζω υβεὰ 
οὔ τῆ ἰπιναγὰ Ἔη]ρῃιεηπηεπὶ νν ΠΟ τηδδῃ8 
ἃ 5ῤὶνγίἐμαϊ, ταυὶηρ πον ]εάρε οὔτδε τη ρΒ 
οἵ ἀοά; οὐ ἐς 85 δρρὶεὰ ἴο 
ἴδοθε νῆο Πδὰ δεοοσης Ὁ γί βεϊδηβ (Ηςὃ. 
νἱ. 4, χ. 32), ἀπά τε βυθβεαιεηὶ υδς οὗ 
τῆε 5άπ|ε ἴδγτῃ ἴο ἀεϑογῖρε ἴῃς “ Ὀαριβεά " 
ἰπ οδὺῖγ Ομτίβιίαπ ᾿ἰτεγαίυσε. Ὁῆς υπ- 
802] ἄχυτε οὗ βρεεςΐ, “τῆς εγξ5 οἵ γους 
δΒεατῖ,᾽᾿ ἰδ ρεουϊαγὶν δρργορεὶαῖς πεσε. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 2ης 

Τῆς ρκἱές ἰῇ αυεδιίοη ἰβ ἴῃς βρεοΐδὶ σἱές 
οἵ ἀποισίερε οἵ ἱπβίρῃϊ, Βεποε ἴῃς ἄρυτε 
οἵ δε ἐγε5. ΤΒε Κπονϊεάρε 18 ἃ εῤὶγίέμαὶ 
Κηονϊεάρε; Βεπος “ἴπε εγεβ οὗ [Ὡς ἀεαγέ,"᾽ 
καρδία Ὀεὶπρ τπ6 “ἱππεῖ πηδη,᾽ ἴΒε βελὶ 
ἃηὰ οεηῖσε οὗ ἴῃε τηεπῖδὶ δπὰ 5βρίγιτυδὶ 
16, νυ δρεςῖδὶ τεΐεγεηοε δὲ {ἰπι68 ἴὸ 
πε ἔδου εν οὗἉ ἐπέε έρεηος (Μδῖῖ. χιϊ!. 15; 
]οπη χίϊ. 40; Αςῖβ χχνιϊ. 27; Εσοτι. ἱ. 21; 
2 Οοτ. ἰν. 6; Ηεδ. ἱν. 12, εἴς.).---εἰς τὸ 
εἰδέναι ὑμᾶς: ἐλαέ γε »πᾶν ἔποιο. Τῆς 
οὐ)εεέ οἵ με ἐπ] ρῃιεππιεπε, σὲΣ., ἀποισ- 
ἰεάρε, ἃ ἴ.}1ες κπον]εάᾶρε οὗ ςετίδίπ τη χ8 
πον βρεοϊδεά.---τίς ἐστιν ἡ ἐλπίς 
λήσεως αὐτοῦ : τσλαέ ἐξ ἐδ ἀοῤε οΓ πὶ: 

εαἰΐηρ. ὙὍῆε τίς ἰ8 ἴο ὃς ἰλκδη 'π 18 
Ῥῖορεῖ βεῆβ6, ποῖ “δον ρτελῖ᾽ ποῖ “οὗ 
ννβδῖ Κι," δῬυῖ “Ψν μαι"-πινδαῖ τῆς Πορα 
τε} ν ἀπά Ἂβϑεηια!ν ἰ58. Τῆς κλῆσις 
αὐτοῦ ἰ8 τῆς ς8}} οἵ νῃὶοῃ Οοά ἰ5 τῆς 
δυΐδοτ, δπὰ ἐπὶ 18 δὴ εβεοίυ] ς4]}}. [π 
τῆς αοβρεῖβ τς κλητοί τε ςοπιγαβδιοὰ 
ννῖἢ τῆς ἐκλεκτοί, τῇς “οδοβδη ᾿" Ὀεΐηρ 
δε βείεςι ἔενν οὗ τῆς “ο411εἀ" (Μαῖῖ. χχὶϊ. 
14). [πῇς Ἐρίβε]εβ8 τῆς “εαἰϊεὰ οἵ αοἄ᾽᾽ 
ἅτε Αἰνγυβ ἴμοβϑε ἴὸ ννδοπι {πε αἱ Πδ5 
ςοπις ψἱ ἢ εἤεςς, ψΠο δᾶνε [ἰϑιεπαά ἰο ἱξ 
δηὰ Ῥεθη τπηδάς δεϊΐενετβ. Τῆς κλήσεως 
ἰ5 Ὀεβῖ ἰβκεη δ5 {πε ρεη. οὗ εἰοίεπι σαυδε 
(Μεν., ΕἸΙ., εἰς.)-τῖδε Βορε οῇεείφα, 
τογοερπέ Ὁγ τῃε «411. Ηδηος τδε ἐλπίς 
ἰ8 ποῖ τῆς οδ᾽εοέ πορεά ἕο (4 βεῆβε 
ψΠΙΟὮ ἰτ μᾶ8 Οσςδϑίοπδιν ἴῃ ἴῃ ΝΤ, 
4... Τίς. 1. τ; ΟΟἹ. ἱ. 5; Ργοῦδ Ὁ ]ν 4180 
6Ἁ!1. ν. 5; Ηεδ. νἱ. χ8), Ὀυϊ τῆς δἰιτυάς 
οὗ πιϊηά, τπε βυδ)εςξῖνε Βορε, ἴδε δβϑυγεὰ 
ΠΡΠρίδῃ εκρεοιλϊίοπ, ἐπα τίς ὁ πλοῦτος 
ἣς δόξης τῆς ονομίας αὐτοῦ : [α5] 

τλαι ἣν γίολες ὀρ ηλε ἐπβι οΓ κὶς ἑπλενὶ- 
ἑαπεε. Τῆς δεβὶ οτιτῖοβ (ΤΤΊΓΨΗΕΝ) 
οὐχ τῆς καί οὗ τῆς ΕΝ, τῆς ἀϊρ!οταδεῖς 
ενίάεποες (ΒΑΕ 17, εἰς.) Ὀεὶπρ ἄςε- 
οἰἀεάϊν ἀραϊπδὲ ἰϊ, δἰτβουρὴ ἰὲ μ48 τῇς 
βυρροτὶ οὗ ΚΙ, 48 ννε]] 248 Ἴεγίδίπ 
Μετγϑίοπβ ἂπὰ Ἐδίμπεγβ. [τ ἄοεβς ποῖ {ο]- 
ἴονν ἔγοπι τἢ}ϊ18 οπιὶββίοη, μοννενοσ, ἴπαὶ νὰ 
δᾶνε ποὶ ἴῆγες ἀϊϑείηος τππρΒ πιεπιοηεὰ 
ἴῃ τῆς τῆτες οἰδυβεβ, οὐ [δι τῆς βεοοπὰ 
δηά τδϊγά, ννυβὶςἢ τεΐες ἴο δε ἑπλογίέαπος 
δηὰ τε ῥοισεγ, ἃτὲ ΟἿΪΥ ςοσ-ογάϊπδϊα 
ἢ τῆς ἤτδι, βρεοϊ ἐγίπρ το (δίηρ8 τε- 
Ἰατὶπρ ἴο ες ἐλπίς (6ο Ηδυρ). ΤΒς 
κληρονομία ἰ5 ποῖ τῆς ἱππετίίδηςε ᾿νΒοἢ 
αοά δ[ι45 ἱπ 8 (4 βεηβε νοι ἔπε ννογά 
ΒΕ 6 ΠῚΒ Πενδσ ἴο ἢᾶνς ἰπ ἔπε ΝΤῚ), νυῖ τῆς 
ἱηποεγίίδποες δῖος αοά ρίνεβ ἴο υ8 ἀπά 
ψ ΠΟΙ 18 τῆς οὔ͵]εςῖ οἵ ουὖγ ἤορε. Τῆς 
αὐτοῦ ἰ5 τῆς ρεη. οἵ ογέρίπ. ΤΆς πιδρ- 
πἰῆοσεηςος οὔ ἱημεγδπος, ἴῃς Ρετίεοιεα 
διεββεάπεββ οὗ ἴῃς Οσοπϑυπηπγαίίοη, 5 ἐχ- 
ῥτγεββοᾶ ὃγ ἃ β86τίεβϑ οἵ ̓ ετπΊ8 βεϊτίης ἰΐ ἔογῃ 
πῃ τεβρεοῖ οἵ {πε ρίογυν Ὀεϊοησίηρ ἴο ἰξ 
Δηὰ τῆς τίομεβ ρεσίδιπίπρ ἴο τμδὶ ρίογυ, 

κι, 
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ΤΆσα. αἰ, δὲ κλήσεως 'αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ " πλοῦτος τῆς 'δόξης τῆς "κληρονομίας 
ἘΔ ῬΡΙ Ως αὐτοῦ ἐν τοῖς " ἁγίοις, 19. καὶ τί τὸ " ὑπερβάλλον 2 " μέγεθος τῆς 
τεῦ. ἢ 7 δυνάμεως αὐτοῦ 4 εἷς ἡμᾶς ὃ τοὺς πιστεύοντας " κατὰ τὴν " ἐνέργειαν 

1 Οοἱ. ἱ. 27. 
γες. τά τεβ'; οοπβῖγ. Βεζα οἱῖν. τ ες. τ σοῆ. οἅ Ὁος. ἐϊΐ. το, ἰχ. τ4; ςὮ. ἐϊ, 5, 0 9 εν; 

τε ]οῦ αν. Ἰπο Ὁ ἥκετε ϑηῇ ; Εχοά. χν. τό. 4--ὦ (ας. ἰχ. τ8; (ἢ, [ἢ ἃ; δὸς ἐφ᾽, ΩΝ “" 
τξνεσ. 5; Οοἱ. ἱ. τσ. 

1 και δείοτε τις οὔ. ΑΒΌΕΟΘ, 17, 59, Οοία., Απιργϑῖ. ; ἰπβεγῖ ἡ ὍΡΕΚΙ,Ρ, Μ55. 

8 ῬΏΪ!. 11, 2: ; «ἢ. {11..), ἦν. τ6; (οἱ. ἱ, 20, ἰδ, Σ2 ; 2 Ὁ Βεῖϑ. ἰΐ. ο, τσ ; Ῥαϑὺ] οὩἹυ. 

ΠΕΔΙΪΥ νβ8., ΟἿτ., Τβάγι., Πδπι., Αακῦτϑί. Μ5., 16ετ., ἃ]. 

3 νπερβ. οπι. ΕΟ; υπερμεγεθος 63. 

πὰ ἴῃεβε δβ συδιίεῖεβ ἴον [με Ὀεῖίεγ 
Κπονϊεᾶρσε οὗ ΒΚ ἃ πενν {Πυπιϊπαιίοη 
οἵ τῃε ϑρίγιι ἰ8 ἀεβίγεά. ΤὨς δόξης ἀπά 
ἴῃε κληρονομίας ἅτε ρεηίεῖνεβ οὗ ῥοςΞες- 
δἰοη οἵ οἵ ἐκαγαείεγί είς φμαϊὶέγ.---ν τοῖς 
ἁγίοις: ἐκ ἐᾷε καἰκίς. Ἦον; ἰβ [Π|8 ἴο ὃς 
ςοπποοῖεά ) Μαηγ (Ηδἷσὶ., Εὔοϊ., ΟἹ5Β., 
ΑΙΕ,, εἴς.) αἰίδο τὶ ἱπητηεάἀϊαίεῖν ἴο κληρο- 
γομίας -- “τῆς ἱπῃετίϊδησε ρίνεπ ὈγῪ σοά 
ἃπιοηρ ἴδε βαἰπίβ,᾽ οἵ, 88 Α]ΐ. ραγαρῆγαβεβ 
τ, “Ηἰἷς ἱπμενίξαντιοθ ἐκ, ψἤοβε ἐχϑηιρὶε 
δηᾶ ξυϊπεββ ἀπὰ Ἂεπιδοάγίηρ ἰ8 ἰπ, ἐὰδ 
Ξαὶπίς". Ταῖβ ψουἹὰ μΒᾶνε Ὀεεη ἃ πιοσα 
τεαβοπᾶθὶςε ἱπιεγργεϊδιίοη ἱξ τς κληρο- 

νομίας Παά Ῥεεη ἐο]]οννεά ὈῪ τῆς ; 'π ἴπε 
δῦβεπος οὗ τε δτγῖϊοϊε ἰξ ννου]ᾶ δβυΐξ Ὀεῖίες 
1ξ τῆς κληρονομία οουἱά δὲ ἰΔκεπ 848 
ταεαπίηρ αοά᾽β ἱππεγίίδηςε ἱπ ὰ8. ἴΐ ἰβ 
Βεβὶ οὐ τῆς πος ἰο τεραγά ἴπε ἐν τοῖς 
ἁγίοις 48 τεϊαιεὰ το {πε ἰάςα οὗ ἴῃς οἴαυδβε 
88 ἃ ἴοϊς ἀπά 88 Ἴχργεβϑδίηρ ἴμε βρβεσε 
νη ὨΙς ἢ (ἐν τε ἀπηοηρ) ἴμ68ε σίομεβ 
οὔ ἴδε ρίοσυ οἵ τε ἱπβεγίϊδπος ἄγε κποννῃ 
ἃπὰ τε! βεά. ὙὩΤῇε κληρονομία ἰδ 1πῈ 
"κέωγε ἰπβετίίδπος, ΨΏΙΟΒ 18 οὐσβ αἵ 
Ῥγεβεπὶ ΟἹ] ἱπ ἰογεϊαβϑιε. Τῆς “βδίπίβ " 
ἃτε τῇς ψῇοῖὶς ςοπιπιυπί τ οὗ ἴῆοβε βεῖ 
δρασὶ ἴο Θοὰ ἰπ 7εβιιβ Οβγίβε (ςβ Αςῖβ 
χχ. 32, χχνί. 18), ἀπὰ παῖ ςοπηπιυ ΠΥ 
ςοπιεπιρίαιεὰ βρεοίδ!γ ἱπ [18 ἕαταγς ςοτα- 
ΡΙεΐίεπεββ. ΤῊΪΒ ἰβ ἔπε βεαῖ οὔ τ8ε ἱπῃεσί- 
ἴδπος, οἵ ἴδε οἰτοῖς νἱτπίη νῃοΒ δίοης ἱξ 
8 ἴο ὃς ἰουπά ἰπ [8 τίς μεβ ἀπά ρίοσγ. 

Ψψεκ. το. καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον 
τῆς ως αὐτοῦ: απά τολαΐ ἐΐλε ε- 
εὐεαϊηρ ργεαίμεςς ΟΥΓ ἀϊς ῥοῖσεγ. Τἢε 
αὐτοῦ τείετ8 ἀραίῃ τὸ Οοά, δηά ἴῃε ῥοτῦεν 
οἵ αοὰ ἰδ ἱπιτοάυςεά ἱπ τεβρεοῖ οὗ παῖ 
ΒΌΣραββίῃρ ρτεαίπεβϑ ϑΐοΒ ὈΕΪΟΠρΒ ἴο ἐξ 
δἴοπε δηὰ νος 8 ἴῃς ρυάταπίες οὗ ἴδε 
Φ]Β]πιεπὶ οὗ τῆς ΟὨγίβείδη πόρε. ΤΒε 
οοπίεχιὶ απ (τς βυδδεαυεπηι τηεπύοη οὗ 
ἴδε τεβυτγεοιίοη δηὰ εχδιιδιίοη οἵ ΟἩσίϑε 
βῆον δαὶ ἴξ ἴβ τῆς Μμέμγε οὐ Ὀε]ανεσβ 
18δὲ ἰδ 5:11} ἀϊδεϊηοι νεῖν ἴῃ νίενν. 80 ἱπ 
ἴδεβε ἴῆγεε οἴδυβεβ Ραυΐ ᾿Ιεαὰβ ἔπε τεδάογο 
οη ἴτοπὶ ἴπε πορς ἰἴδεϊἢ νοῦ Ὀεσοσηθβ 
τροῖγβ ἴῃ νίγτῖας οὗ τπεῖγ Ὀεὶπρ' οδ]]εὰ οὗ 
αοά, το ἴδε βρίεπάουγ οὗ ἴπε ἱπῃεγίϊδηος 
το ψΕϊςἢ τα πορε ροίπιβ, ἀπά ἤουῃ [Π18 

5 εἰς υμας ὈΕΟΡ 17, 31-7, ἃ1.2, Απιδτϑῖ. 

δραίη ἴο ἴπδῖ ἰπ αοὐ Ηἰπηβεῖ νος ἢ πιᾶκεβ 
ἴδε δ] δΙσλεης οὔ πε Βορε δηά ἴδε ροββεϑ- 
βίου οἵ ἴδε ἱπβεγίίδμπος Ἴογίδίη, παπλεῖν 
τῆς 1Ιπλῖ 1688 Ἐθῆςίε πον ννΠϊο ἢ 8 Ηἰβ ὑγε- 
τοραῖϊνε.---αἃἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας: 
ἐο μΞ-τυαγὰ τῦπο δείἑευε. Νο ὉὈεῖίες σεῆ- 
ἀετίηρ οἵ εἰς ἡμᾶς ἢετε οουἱά ὃε ἀενίϑεὰ 
τῆδη ἴδε “τὸ υδ-τνατὰ " οἵ τπὲ ΑΥ ψ ΒΟ 
ἰθ ννίβεῖυ γεϊδίπεά Ὁγ ἴδε ΕΝ. Ὅὴε οἴδυκε 
ἴ8 θεβὶ διϊδοῃεά ἴο τῆς ψποῖε τμουρῆι οὗὨ 
πε ῥγεοεάϊηρ βεηΐεηςα, δπὰ ποῖ ἴο τῃε 
δυνι αὐτοῦ αἰοπε. Τῆς εἰς ἐχρτεββεβ 
πε Ἰάεα οἱ “εἰμίςδὶ ἀϊτεοτίοη ᾿" (Ε|1.), 
ἱπάιςατϊπρ ἴπε οὐ͵εοῖβ τοννασὰ ννῇοτι 
1ὴ15. Ὀϊνίπε ρόννεσ νν}}} ρὸ ἔοσι---ῃοβε, 
ΠΆσΩΟΪγ, ὙὯῸ ἀγα Ὀεϊΐενεῖβ. Τῆς ἡμᾶ 
ςοηποοῖβ ἴπεβε Ἐρμδβϑίδη δεϊίονεσθ, ἴῃ 
ΨΠοπὶ τῇς Ὀϊνίπε ρόννεσ 8δβ ᾿νοτκεὰ 
ταὶ ΒΓ ἐνεπ πον (οἷ ἴμε Τσοπ)υποιίοι 
οἱ γαὶεξ δηὰ τε ῥοισεν οΓ Οοά ἱπ τ (οσ. 
1, 5), ἢ παῖ οἷς σοπιπγχαηῖν οὗ ἴῃς 
βαὶπῖβ νΒϊοἢ ν 88 πιεπιϊοηεά ἴῃ ἴῃ ἴογτηες 
βεηΐεποθ ἃ5 ἴδε οἰγοῖε πη νὨΙ ἢ δὲ 
ἰαβὲ ἴῃς σοτηρὶεῖε ροββεβϑίοῃ οὗ {πε ἱπ- 
Βετίξαπος νἱ]} Ὁς πιδάς ροοά.---κατὰ τὴν 
ἐνέργειαν τοῦ κράτονς τῆς ἰσχύος αὐτοῦ: 
σεορογάϊηρ ἰο ἐπε τοονἧπρ ο7 ἐΐκε «ἐγεηρίκ 
οΓ λὶς νιὲρλέ. Αποῖμες ἱπιργεββῖνε δο- 
ςυπχυαιίοη οὗὨ ἰεγσηβ, ξυγίμες ἀσβογ δίηρσ 
ἴῆδι Ὀουπάϊεβ8 εἰοίεπου οὔ αοὰ ἰῃ 
ὙΔΙΟΝ ψὰὲ πᾶνε οὐγ βεουσιγ ἕο ἴδε 
τεδ  βαϊίοη οὗ ἴπε βορε βοννενεσ πεν, δῃηὰᾶ 
ἴδε ροεϑβϑεββίοῃ οὗ τῆς ἱπῃπεείΐαπος ἤοννενεσ 
τίς ἴῃ [18 ρίογυ. ᾿Ἐνέργεια, νὩϊοἢ ἱπ 
τῆε ΝΤ ἰβ πενεσ υβεὰ θυϊ οὗ βυρεσμυπιδη 
Ῥονεῖ ψῃεῖβεσ Ὀϊνῖπε (ΕΡΉ. 11. 7, ἰν. τό; 
(οἱ. 1. 29, ἰϊ. 2) οὐ ϑαίδηϊς (2 Τῇεβϑβ. 
1ϊ, 9), ἀεποίεβ ροννεσ 85 εβιείέμεν, οῤέεγα- 
εἶνε, ἐπεγρίσὶπρ ρονεῖ. Κράτος 18 ροννεῖ 
88 τες, »ιαδίεῦ, ῬΟΨΜΕΙ 48 ΒΟ ἴῃ 
αείΐοπκ : ἰσχύς 18 ρονγεῖ 48 ἑηλεγεπέ, ρονεσς 
85 Ῥοβϑεββεά, δυϊ ρδββῖίνε. ὙΠε Ῥῆγαδαβε, 
τεγείοσγα, τλεᾶπβ “ἴπε εβϊοίεπου οἵ ἴδῈ 
δοῖϊνε ροννεσ ὑΒο ἢ Ἐχργεββεβ ἱππεγεηὶ 
ταῖρῆς", ΤΠΐδ ἀραΐίη ἰβ Ὀεϑὲ υπάοσγειοοά 
88 ἀεβηΐϊπρ ἴῆε ψῃοῖε ργεςεάϊηρ βιδῖε- 
τηεηῖ, ποῖ 88 δεϊοηρίηρ βιπρν ἴοὸ ἴῃς 
πιστεύοντας. Εοτγ, ψΏὮϊς (ἢς ἰάδα ἴπαὶ 
οὐγ γαϊἐκ 8 τπε τεβυὶς οὗ αοα᾽β ρονεσ, 
18 οἰεασν Ἔχργεββεὰ εἰβεινῆεσε (ς..ν ΟΟἹ. 
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τοῦ ' κράτους τῆς ᾿ἰσχύος αὐτοῦ, 2ο. "ἣν "ἐνήργησεν] ἐν τῷ χριστῷ, ι ΟΒ. υἱ. το 
Ὑ; [88. 

ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, " καὶ “ ἐκάθισεν 3." ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς αἰ χὸ 

᾽ ἐπουρανίοις ὃ 21. "ὑπεράνω πάσης " ἀρχῆς καὶ ἢ" ἐξουσίας “ καὶ 
“δυνάμεως καὶ “ κυριότητος καὶ παντὸς " ὀνόματος ᾿ ὀνομαζομένου 

Ὁ ες. τσ σε. 

Κεν. ἰἰξ, 4. 
4 Τίπι. ἰΐ. το οἿΪγ. 

1 ἐνηρ' 
1,41. Ἑδίμεῖβ δτηδίσιουβ), Εὐ8., Ογτ., ΟἿτ., 

ἁ Οοἱ. ἱ. τ6; 2 Ῥεῖ. ἰϊ. το; [πἀς 8 ὉΒΙΥ ἐξαεῖβ ὶν. τώ; ῬΒ11. ἰΐ. 9, Ηεν.ἱ. ᾿ 
Οὔ. χν. 20; 1 ΟΟζ. νΟ Ὁ, 11; οὗ. 1δφ,.0. 13; 

κεν ΑΒ, Ευῇ., συσ., Ργοοορ. ; ἰοχὶ ΡΕΈΘΚΕΡ, Μ85. δρρυ. (88. απά 
ΤΆ Πδπι., αἱ. 

3 Ἐὸτ ἐκαθισεν, καθισας ΑΒ 1ο, 17, 23, 57, 80, 4]... Εὐ8., Ογτ., Ῥτοσορ,, Τετῖ., 
]ετ., Απιδσγ., Ρεϊ. ; ἰοχί τεβὶ οἵ Μ58., μ88.. ἴϊ.. Οορι., σαοιῆ., Οἢγ., Τ πάγει, θατ., ΤῊΪ., 
Οες., 41. Αδετ καθισας ἰπβετὶ αντον ΝΑ 17, 23, 57, 80, ἃ]., Οορῖ., 4]., Ει8., Ρτοζορ., 
1,Αι. ἘΔλίπετβ. 

5ΈΟο: ἐπουρ.; ονρανοις Β, 71, 213, ΗἸΪ. 

ἰϊ. 12), τπδὲ ἰβ ποῖ ψῇῆδιὶ 18 ἰπ νίενν Βετε. 
Τῆε κατά ἰΒ δεβὲ τᾶκεη μεῖς ἰη [18 ργορεσ 
8εη86 οὗ νιεασεγξ, ξἰαπάαγά οἵ ῥγοῤογίΐοη. 
Ννδδι ἴῃς οἴδυιβε βεῖβ Ὀεΐοσγε ι.8, ἰπεζοΐοσζε, 
8 τ1παῖ τς νισασμγε οἵ {πὶ βυγραββίπρ 
Ῥοννεσ οὗ ἀοὰ νοῦ ἰ8 τῆε βυιάγδηίεε οἵ 
οὖσ Ὠορε, ἰ8 {πε ορετγαιίοη οἵ ἴῃς Ἔχοσίίοη 
οὔ ἰδὲ ταῖρι ἴπᾶῖ ἄννε!β ἱπ αοάἁ 45 βεεῃ 
ἰπ τῆς διβιοτγίςδὶ οἂϑε ἱπβίδποαά ἴπ τῆς 
[ο]οννίης βεπίεηςε, υἱΣ., ἴῃς τεβυττεοϊίοη 
δηὰ τῴξτορ ἐον ΩΣ 

νες. 2ο. ἣν γησὲεν ἐν τῷ Χριστῷ 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ γεκρὸν: τ λροι Ηε 
τογομρπέ ἐπ ἐὰὴδφ ΟἈγίδέ τολδη Ης γναϊφτεά 
Η νι ἥγονι ἐπε ἀεαά, ΤῊς ἣν τείετβ ἴο πε 
Ῥτεοεάϊηρ ἐνέργειαν. ΤὮς ἀοουπιεπίδσυ 
δυϊῃοτῖτῖεβ νΑτῪ δεῖνεεη ἴδε ἐνήργησεν 
οὗ τπεὲι ΤῈ (αἶες Μ ΌΕΚΙ,, εἰς.) δηά 

ργήῆκεν ΜΗϊΟΝ 18 {πε τεδάϊηρ οὗ ΒΑ, 
εἰς., ἀηά ἰβ ρῥτείεστεά ὉγῪ υ7ΤΎΤ (πιᾶτρ.) 
ΨῊ (νὰ τῆς οἷδεῖ ἰπ τηαγρίη). Ὁδὲ 
δογῖϑι 15 τὭοσα ἰῃ κεερίηρ ἢ τῆς ἀεβηϊτα 
Βὶδιοτίοδὶ Ἄνεηὶ γείοιτεὰ το; δ βυςοςοά- 
ἴῃ δογὶβϑὶβ ου ἴπε οἵπεγ Βαπά ἔδνουγ ἴῃς 
Ραγίεςς, πιακίπρ ἰξ ἴῆς πιο ἀϊβῆςυϊι 
τελάϊηρ ἴο ἀδοοουηΐ ἔοσ. Ηδστγε δρδῖη ἴ8ε 
δτῖῖοῖε ἢ ἴῃς Χριστῷ πολὺ ρίνε ἴ τῃς 
οὔῆςοϊΔ] βεη8ε “ἴδε Ομγιβῖ ", ὙΠῚ5 8 τῆς 
τῆοσε ργοῦδῦϊε ἱπ νίενν οὗ ἴδε α8ε οἵ {πε 
ἐν 2458 ΨΕ]] 48 ἴῃε τεϊδιίοη οὔ ἴδε βιδιϊεπιεης 
ἴο ἴδε ἀοῤε δηὰ ἰδς ἑπλεγίίαμεσ. Τῆς 

δδβϑίηρ ροόννεῖ οἵ αοὰ νὯ8β ποῖ οπὶν 
"παπϊ εείεά ἴῃ τῆς ςαδε οὗ οὖς [,οτά, δὺς 
25 ντουρδὶ ἐη Ηΐπι, δπὰ ἰπ Ηἰπὶ ποῖ 
8ἃ5 8η ἱπάϊνϊἀυαὶ πηεπλχῦες οὗ ἴῃ ταςς, Ὀυϊ 
85 “ἴῃς ΟΠχίβι," τῆε Αποϊπιςεά οὗ σοΐ, 
ἴῃ ποσὰ νὰ γε τεργεβεπιςᾶ δηὰ δᾶνε 
οὖν Ηελᾶ. Τῇε τγέβυϊι οὗ τπδὲ ννοσκίηρ οὗ 
Οοά᾽ 8 ἐπεῦρυ ἱπ Ηἰἶπι ννὰβ Ηἰ5 γεβυγγεςῖίοῃ 
τοῦ ἴῃς ἀελά---Δη ἐνεηὶ ννῆϊοῃ, 45 Ρδι] 
ὨΠΙΟΓΤΩΪΥ ἰεᾶομεβ, μδά ἃ ροννεσ ποὶ ἴογ 
ΗΙΪπιβεὶῦ ον Ὁυὲ ἔος υ8. Τῆς ἐγείρας 

4 ἐξξουσιας και ἀρχης Β. 

ΤΑΥ͂ δᾶνε ἴδε οτος (οοἰϊποίάεηςς ἴῃ 
πιο) ρίνεη ἰε ὉΥῪ τῇς ΑΝ πὰ τε ΕΝ, 
εἴς,, ““νΠεη ἢς τγαίβεὰ Ηἰπὶ"" ; οὐ ἰϊ ΤΔΥ 
Ὁς Ὀεϊέετ τάκεη 88 {δε ἀεβηίηρ, ἐχρίδη- 
Δἴογυ δος. (45 ἰῃ » ΨΕΊ. 0), “ἴῃ 
ται Ης ἀαθν Ὧκῃ Ἤν, καὶ εἰ 
ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ: απὰ τεαίδὰ Η νι ὁπ Ηἰς 
χίρλε λαπά. Τδε ἐκάθισεν οὗ {πε ΤΕ, 
βυρροτίεὰ ὈΥ βυς ἢ! Μ55. δβ ὈΕΚΙ, τἴδς 
Οορι. δπὰ Οοιῖδ. ΜΝεζβίομβ, εἴς., πιυβὲ 
Εἶνε Ρίδος ἴο καθίσας, τς τεδάϊηρ οὗ 
υ 17, εἰς., ἀἀοριεἀ ὃγ υΤΤΙΝΗΈῈΕΝ. 

Α ἔενν δυϊπογίτεβ ΔΑ 17, εἴς.) ἰπβεγι 
αὐτόν Ὀείοτε ἐν δεξιξ. ΤΕ εχδϊιδιίοα 
το πε ρίαος οὗ βοποὺς δπᾶ δυϊποῦεν 
[ο]οννίηρ ἴδε τεβυγγεοιίοη ἰ8 ἃ ξωγί μεν 
αἰῖποβ8 τὸ ναὶ ἴπε ἐνέργεια οἵ αοὰ 
Τλπ εβξεοι.---ἐν τοῖς ἐπονρανίοις: ἐπ ἐξ 
ἀφαυεμίϊες. Ὑπαᾶὶ ἴτε ρῆγαβε μᾶ8 ἴδε 
ἰοεαὶ βεῦιβε ἤετε (οἷ. οπ νεσ. 3 ἅδονε) ἰβ 
ταδὰβ δουπάδπην οἶδα ὉΥ 186 ἴεγῃηδ 
ἐγείρας, καθίσας, ἐν δεξιῷ--411 ετπιδ8 νν» τ 
ἃ ἰοςδὶ τεΐεγεηςς, Τῆς ρῆγαβε οὐρανοῖς 
ἰπάεοά 5 Τουπά ἱπϑιελά οὗ ἐπουρανίοις 
ἴῃ ἃ ἔενν δποίδης δυιϊιμοσιτίεβ (Β, ΗἸἱ., 
Νἱς:.). 

γες. 21. ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ 
ἐξουσίας καὶ ϑυνάμεως καὶ κυριότητος: 
Οὔεν αδουε αἷΐ γμῖς, απάὰ αμέκογὶἐν, ακὰ 
ῥοιϑεν, απὰ ἰογάφτπἰῤῥ. ΤΕ ἱπιεπβίνε ἔστε 
“7αν αδονε" ἰβ φινεὴ το ἴῃς ὑπεράνω ὈῪ 
ΟἾγγβ., Τβεορῆ., ϑιϊες, {πε ΑΝ, τῆε ΕΝ, 
εἴς. Βυῖ τ: σδη βοδιςεῖν ὃς βυβίαϊ πὰ ἱπ 
ἴλοε οὗ ἴδε δοῖυδὶ υβεὲ οὗ (Ὡς ψοτγά ἰπ 
ἩεΡ. ἰχ. 5 (. ἘζΖεῖκ. χἱτ. χα); δες 
ἰεπάεπου οὗ ἰδαῖς Οστεεῖς τὸ βυδβιίζαίε 
ςοπηρουπά ἴοσ βίπηρίς ἔογπιβ υνἱπουΐ Β0Ὁ- 
βίδητίδὶ οἤδηρε οἔβεηβε; ἴδε ποη-πϊεπβῖνα 
υ86 οὗ ἴῆε οορπαῖε ἔοστῃ ὑποκάτω (Ματίς 
νὶ. σας [Κὰ νὴ. τό; ]Ιομη ἱ. 51); δηὰ 
ἰδς τεβαπηοηυ οὗ ἴμε ϑυτίας απὰ οἵδεσς 
δηςίεπιὶ Νετγδίοηβ, τ μῖς ἢ τεηᾶσς ἰξ Βί ΠΊΡΙΥ 
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“ΔΡονε᾽" (ε.., Νυΐϊς., φτμῤγα). “Ονες 
δῦονε,᾽" τπεγείοσε, ἰδ ἴὸ δε ρῥγεξειτεὰ ἴο 
“ἐλ: δῦονε ". Τῆε πάσης ἰ5 “411 ἰπ 
τῆε βεῆβε οὐ “"ὄνεσυ," δνεσυ Ῥϑγίου δ 
κἰπὰ οἵ ἀρχή τἴμαὶ οὯη ὃῬε παιπεὰ. Τῆς 
ἴεστηβ ἅτε φίνεη ἰῃ ἴῃς δρβίταςξ ἔογπι, ποῖ 
85 ἴ{ οπγ ῥγίμείῥίες πιὰ ὕόγεες ψετε ἰῇ 
νῖενν, ἀπὰ ποῖ ῥεέγεοπαὶ ρονεγβ, Ὀυϊ Ὀε- 
οὔυδβε “ οἰαςεές οἵ ξαίερονίες οἵ Ῥειβοῃ 8] 
Ῥείῃρβ ἅτε ἐχργεββεά, δὶ 88,4... ἐξονσία 
8 βαϊὰ οὗ υπιδῃ αμέλογίίἑες, ννὨϊς ἢ οοπ- 
βἰεὶ οἵ ῥεγεομς" (Μεγ.). Τῆε υβε οἵ ἴδε 
ΔὈδίγαςι ἀρχαί, εἴς., ἰπδιεδά οὗ Πε ςοποτεῖς 
ἄγγελοι, εἰς., ἐπδηςεβ ἴδε ςοποεριίοη 
οἵ τῃε δϑβοϊυϊε, 411-επιδγαοίηρ ἀοσηϊπίοη 
οὗ Ομσίβι. Βυὶ ψν»δὲ τδηπεσ οὗ ρόψεῖβ 
οζ δυϊπογίεϊεβ ἀο ἴμεβε ἰεσπηβ ἀδβδίρηδίε ὃ 
Τα ἔδςῖ παῖ τῆς ἱτητηεάίαιϊε βυῦ]εςι πετα 
ἰδ τῃε ἀεανεκῖΐες ἀπὰ ΟἩγίβι᾽ 5 ροϑίτοη ἴῃ 
τέσ δἵ οὔςε Ἔχοϊυᾶεβ βυςῇ ἱπιεγργείδιοπβ 
88 ἰάεπιιν ἴπεβε ἀρχαί, εἴς. νὴ δαγέλιν 
Ῥοννεῖβ (Μοσι); ψἢ ἐνεσ Κιὶπά οἵ 
ἀϊηϊγ  Βεγεβοενεσ ἰουπὰ (Ετδβη,., ΟἸβἢ.,᾿ 
εἰς.); τῆς εν 88 Βίογαγοῦγ (ϑοδοεῖϊ.); 
οὐ ΨὮ ἰδὲ νατίουβ ογάεγβ οὐ Οεπέΐ 
Ῥονεῖβ (νη Τί])). Τῆς ἰεδάϊηρ ἰάεα οὗ 
ἴδε βεςτίου δηὰ ἴπε ἀρρασζεηὶ ρυτροσὶ οὗ 
βἰσηῖ ας βιδιειηεπῖβ (ΕΡΉἢ. 1. το; Οοϊ. 
ἰ. τό; οπι. νἱῖ!. 38; σ Ρεῖ. 11. 22) Ροΐπι 
το ἴδε δηρεῖῖς ψνοσϊά ἂβ τηεᾶπί. Τμε 
ἔαςι ἰδαῖ ποιπίπε 18 βαϊά Βετε οὗ Ὁ τβι᾿ 8 
πιῦσιδα ονεῖ ϑαϊδηϊς ροινεῖξ βυ ρ ρεδβίβ ἔυτ- 
μετ παῖ ΟΪΥ δηρεῖδβ οἵ ροοὰ;,---Πελνεηὶν 
πιο] σεῆςεβ, ἅτε ἴῃ νιν. Οδὴ δπῪ 
ἀεβηίῖς ἀϊδεϊποιϊίοη ἰπεὲπ ὃς τηδᾶὰς ουἱ 
θεΐνδεη ἴδε τετπηβ ὃ Απὰ οδη ἰὶ Ῥὲ βαϊὰ 
ἰἴθαὶ τῆς επυπιεγαιίίοη τπηεᾶπβ ἴπαὲ ἴῃς 
νοῦ] ὰ οὗ ροοὰ δηρεῖὶβ πα8 118 ἀϊβιίποι 
ογάειβ δὰ ριδάεβ οἵ δηρεῖϊς ἀϊρηϊυ δηά 
Ροννεγὺ ὙὍῇῆε ρδββᾶρε στηυδὶ ὃς τεδὰ ἰπ 
ςοηπεςτίοη υνἱτῇ ἐπε ἀπαίορουβ Ἔπυτηεσα- 
τίοπβ ἰῇ Ερῆῃ. {, το; οχῃ. νἱϊ. 38; 
τ Ρεῖ. {Π|. 22, ἀπά εβρεοῖδιν (οἱ. ἱ. τό. 
Ὀϊεγεποαβ ἰπ ἴπῸ επυτηθσγδίοηβ τπεη δὲ 
Οποα ἄρρεᾶσ. ἴἷπ Ἐρῇ. ἱϊϊ. το νὰ πᾶνε 
ΟἿΪΥ τῆς ἀρχαί «ἀπά ἐξονσίαι ; ἰπ Βοπι. 
νἱ, 38, ἄγγελοι, ἀρχαί, δυνάμεις ; 'π 
1 Ρεῖ. 1. 22, ἄγγελοι, ἐξονσίαι, δυνά- 

ι4Φ. Απὰ ἰπ (ἢς πιοβὲ ἀΐγεςϊ ρδγϑὶϊεὶ 
ΟΟἱἹ. ἴ. 16) ννε πὰ θρόνοι, κνριότητες, 
χαί, ἐξουσίαι. Τῆς Ῥαυϊΐπε ραββαρεβ 

τπεπηβεῖνεβ, ἱπεγείοσα, δῆον πὸ βυςῇ 
ἰδεποῖν εἰῖπεῦ ἴῃ ἀπὸ πηρεδεῦ οὐ ἰη {πε 
φμοοέξοίομ οὗ δυϊποσίτε8 45 νουἹὰ δε οοη- 
βἰδίεπε υἱτ ἃ ἀεϊεγπίπδῖς ἀοςιτίπε οὗ 

δἀυαϊεὰ οτάετβ. Νοτγ σδη ἰξ θὲ ἱπέετσεά 
Ὅτῃ ἴῃς ψνογὰβ ἰη Μδῖι. χνἧϊ. τὸ (45 Μεγεσς 

τρϊη 8) ἐμαὶ δυο ρστδάδιίοπβ ἃγε τεοορ- 
πἰβεά ὃν οὖς [οτὰ Ηἰπηϑε]. [ἐ ἰδ ἔγυα 
1δδῖ ἴῃ τπε ποη-οςαποηϊςδὶ υυτ ἴῃ ρδ οὗ τῃς 
7εν (4.6., Τεοί. ΧΙΙ. Ραίν., εἰς.) τῃε ἰάεα 
οὗ νατὶεῖγ οὗ ταπῖκβ διηοηρ ἴδε δηρεῖβ 
Ἄρρεδϑζβϑ, ἀπὰ τῆδι ἴῃ {πε δῖε ΚδΌΡί μι δ] 
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Ἰτεταῖογε ἰξ ἰοοῖκ βίσαηψε δπά εἰαδογαῖς 
ἴοττηβ. Βυῖ Ῥεῦνεεπ ἴπεβε δηὰ ἴδε βιπηρ]ς 
βίδιετηθηῖβ οὐδε ΝΤ ἴπεζε ἰβ τὸ γεδὶ 1 
ὭςδΒ, δηά ἰῃεῖς ἰβ ποιϊπίπρ δετε ἴο ροίης 
φασίϑι Ἱν οἰϊδοσ ἴο δὴ ἀςοεπάέηρ δ08]ε οσ ἴο 
ἃ ἀεξεομάϊηρ. [τ ἰ8 Βεϊά ὃν βδοῖπε ἱπάεεὰ 
(ε.Ρ.» Μεγεὴ ται τῆς δηρεῖϊς δυϊμοσιεβ 
ἃτε πατηεὰ ἤεγε δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ἰδἴίες 
δοϑίε, Ῥερίππίηρ ἢ τὰς Βίρμεβὲ δπὰ 
ῥιοκοοάϊηξ ἴο ἴδε ἴοννες δπὰ ἴδε Ἰοννεβί. 

ὃς 1 ϊ8 ἔννο γεᾶβοῃϑβ ᾶσε οεσεά, υἱς.., γϑεέ 
ἴδαι ἰὲ ψουϊὰ θὲ πδίυγαὶ ἔοσ τ8ε νντίϊεσ, 
ὙΠῸ 88 Ἰεἄ τπε τεαάεσ υρ το {πε γτρῆϊ παπὰ 
οἱ ἀοἄ 885 ἴδε ροβίτίοῃ Ρο 
ΟὨγῖβε, ἴο γίνε 8 εηυπιεταίίοη οἵ ἴπε 
Ῥόννεγβ βυδ)εςῖ το ΟἸσίβι ἰπ δε βυςοεββίοι 
οὗ ἤτβι, βεοοπὰ δπὰ τῆϊτά ἴῃ σῶηκ; ἀπά 
δειομαᾶ, ἴδαὶ ἴῃ ἴπε νᾶτίουβ σείεσεηοεβ 
ταδὰς το τπεπὶ, ἰῃς ἀρχαί, ἐξουσίαι, ὄννά- 

τς ἅτε ρίνεη ἴῃ ἴῃς βάτης ογάεσ. Βυῖ δε 
ὀττηεῖ ἰΒ ἃ νΕΓΥ ῥγεςασίουβ τεάβου ; ἃπά 
πε Ἰδίίες 'ἰβ ποῖ να], ἱπαβυηυς ἢ 88 ἰῃ 
ποηα οὗ ἴπε ρδββᾶρεβ δρρεαδϊεά ἴο ἀο ννε 
ξεῖ 411 ἐμεβε 1ῃγεα ἰθττὴβ ἱορεῖμες (ΕΡΒ. 
ἮΙ. το; Οοἱ. ἱ. τό, ἰϊ. το; σ Ῥεῖ. 11. 22). 
Νος ἰβ ἰξ βοββί δε ἴο Ἂβί Ὁ] 15 ἢ ἂτν Οἱ εᾶσ 
ἀϊδεϊποιίοη οἵ βεπδε δηὰ δρρὶϊςδιίοη δὲε- 
ὑνεεη {πε ἔους ταγπβ ἱπιγοάυςεαά Πεῖε, 
ΒΌΓΝ 85 τῃδῖ διϊεσηριεά, 4.5.» Ὁ ΑἸοτὰ 
ψ ΠΟ, ἱποϊυάϊηρ ἰπ τπε δὶ φαγέλίγ 85 νγεὶ] 
88 ὨελνεηΥ Ρόννεῖβ δηά εὐὲὶ ἃ5 νυν 6} 845 
ξοοὰ ερίτὶῖ8, τερατὰβ ἀρχή 885 ἴδε βυρσεπιε 
εἐχρτζεββίοῃ οὗ ἀϊηϊῖυ, ἐξουσία 48 οἢῆςϊΔ] 
Ροννεσ ἴῃ 811 118 ἔοσγηβ, ρτίπιαγυ οζ ἀεἷς- 
ξαϊεά, δύναμις 45 »πίρλΐ οἵ ἴῃε “τᾶν 
τηδίεσίδὶ " οὗὁἨἁ ροννεσ, δπὰ κυριότης, ἃ5 
δε ρτγε-ετηίΐπεηος οἵ ἰογάβπὶρ. Με 
τηυβὲ ἴακε τῇς ἰεγτηβ, ἱπεζείοτε, ποῖ 
88 ἀορτηδίίς ἰειπὶβ εἰπεῖ ἰοδοπίπρ ΟΥ 
ἱτηρὶ γίπς ἅτ ἀοοισίπε οἵ ρτδἀυδίεὰ 
τ ηΚβ, ἀϊβετεπείδιεὰ ἐππηςτίοηβ, οσ ογζδη- 
ἰβεὰ ογάεσ ἱπ ἴπὸ ννοσὶὰ οὗ δηρεῖβ, θυϊ 
ἃ8 τῃείογίςδὶ ἰεστηβ ὑγουρδι ἰορεῖπες ἴῃ 
οτάες ἴο ὄχργεββ ἴπε ὑπιαὰς ΒΌΡΓΕΊΔΟΥ 
δηὰ δρβοίυϊε βονεγείρ πῖν ργορεῖ το ΟἸγίβι, 
δηδτηεδηίηρ βἰπιρὶν ἔπδι νῃδίενεσ 
οὐ ἀϊρηϊκίεβ εχίβιεὰ δηὰ Ὁν ψπδίενεγ 
ὩΑΠΊΕΒ {ΠΕῪ πιΐρῃι θὲ ἀεβίρηαϊεά, Οἢγίβι᾿ 8 
ἀοπιϊηίοη νν88 ἀῦονε ἴπεπὶ 411. ΤὨΙ8 ἰ8 
βυρρεβίεά αἷβο ὈῪ ἴδε ἔυσίπεῦ ρεπεσγα  δα- 
τίου τπδὶ ἔο]]οννε.---καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου : απά φυον παρις ἐλαΐ ἐς 
παριεά. Τῃε ὄνομα Πεῖε ἰβΒ ποῖ ἴο δε 
ἴδκεη 845 ἃ τ|ὲ οὗ ἀϊφηίεν, Ὀὰϊ (45 1π6 
ὀνομαζομένον δον») δ45 ἴδε ἰπιηρὶς 
δεπβα οὗ παρέ. ὙὙπεῖε ἰβ δὴ δάνδπος 
ἰπ τπε βίδιεσηεης οἵ ΟἾγίβι 8 βΌρσεπης 
τη, αὶ ἰξ [8 βίτηρίν ἔγοπῃ ἴῃς ἰάεα οἵ ἃ 
ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ ονεῖσ 411 μεανεηΐν ἱπιε]!ρεηοεβ 
ἴο παῖ οἵ ἃ βιυιρσεπίδου ονεῖ 1] ογεδίθά 
οὔ͵εοῖβ ὉῪ ννβαΐβοενεσ ἤᾶπηε Ἵδι]εά.---οὐ 
μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
μέλλοντι : πο οκῖν ἐπ ἐκὲς τον] (οτ ἀρε), 
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οὐ μόνον ἐν τῷ " αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
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ἢ μέλλοντι " 22. καὶ κε Μειι. 
χῖϊ. 32; 

πάντα ' ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν "ἔδωκεν ἱκεφαλὴν Ἀοβέ κι, 

Μειι. χίϊ. 32; Ηδῦ. νὶ, ς. ἮΣΡ νὴ 
10, χ. 6; , Ῥαβείπι. 

19 οὐΐγ. 

διέ αἷδο ἵη ἐμαὶ τολίολ ἰς ἰο εοριθ. Τῆς 
βιδίετηεπι οἵ Οἤγίβι'Β δῦβοϊυϊε δπὰ υἡ- 
τηδίςμεά βυρσεηδου 8 ὕγουρῃϊ ἴο ἰΐβ 
Βεῖρῃις ὈῪ {π15 Ιαδὲ σεπεγα  βαιίομ, νυν ἢ 
επιῦσαςεβ τ πίῃ [18 βνεερ ἴπε τοι! ν οὗ 
οτεδιςὰ οδ)εςῖβ ποῖ ΟὨΪΥ 845 ἴμεν πον ἃτγε, 
Ῥυξ δἃ5 ΠῈῪ πᾶν Πείθαῆεσ 6 ἰῇ ΔΗ 
Ροββί δὶς ἔυστυτε. Τῆς ψοζὰ αἰών Ὠεῖε 45 
εἰβεννῆεγε, ἢδβ ἴῃς ἰάδα οἵ ἀμγαΐέοη αἱ ἰϊ8 
τουπάδιίοη. [Ιὲ πιεδὴβ “"ἂρε,᾽" “ἀδονι,᾿" 
Δηὰ 25 υπεὰ οὗἩ ἴῃς τσογία ρτγεβεηῖβ ἰξ, ἴῃ 
ἀϊδεϊποϊίοη ἔτοτι κόσμος, ἰῃ [18 ἰεπιρογδὶ 
ἀβρεςῖ, “118 ργεβεηὴῖϊ βίδίε οὗ τϊηρβ᾽", 
Τῆε ]ενβ βροόκε οὗ ἴδε ρεηίοά θεΐογε 

Μεββίαῃ᾽ 8 Αἄάνεης δ8 ΓΤ ὈΡΣΙΤ, 
“1818 ἀρε,᾽" ἀπά οὗ [πε ρετίοὰ ἱηισοάυςεά 

ἘΚ ἴδιαι ἐνεηὶ ας ΜΥΒΓῚ Ὁ Ρ̓ΨΤΊ, “ἀπο 
ςοπιίηρ ἀρε". 80 τῆε ΝΊ ντίϊεγβ ἀεβὶρ- 
πδῖς ἴῃς ρετίοά ργεοεάϊηρ ἴπε ἤπα] Κείυγη 
ος Ῥασζουβία οὗ Ὁ τίβὲ ὁ αἰὼν οὗτος (4150 
ὁ νῦν αἰών, : Τίπι. νὶ. 17; ὁ ἐνεστὼς 
αἰών, 6α]. ἱ. 4; οἵ Βἰπηρίν ὁ αἰών, Μαῖϊ. 
χὶν. 22), ἀπά τῇς ρεγίοά Ὀερίπηΐπρ νἱτἢ 
τῆς Ῥασζουδβία ὁ εἶν ὁ (α18ο ὁ 
αἰὼν ἐκεῖνος, [,Κ. χχ. 35; ὁ αἰὼν ὁ ἐρχό- 
μενος, ΜΚ. χ. 30; [Κκ. χνι!. 30; οὐ οἱ 
αἰῶνες οἷ ἐπερχόμενοι, ἘΡΏ. ἰΪ. 7). 

ὙΠῖβ ραγαργαρῇ ψίναβ ΒΙΓΊΡΙΥ ἃ ροβίτνε 
ϑίδιειηθηϊς οὗ ἴδε εοχαϊιδιίοη οὐ (Ἠσίβι, 
Ηἰ5 βονεγείψῃ ἂπὰ ὑπβῃασεὰ δβυρσοτηᾶς: 
ονες ἃ]. [ἰ πγδῖκεβ πο γεΐεσεηςε ἴὸ Ἰενίβα 
οἵ αποϑεῖς βρεοιυϊδιϊοηβ ἱποοηβίβίεης νυν ἢ 
1815. [τ ἰδ ἀἰδετεπε ννἱἢ τῆς στεαῖ βεο- 
τίου ἴῃ ἴα 5ἰβῖες Ἐρίβι]ε ἴο ἴῃ Οο]οββίδηβ. 
ΎΠετε Ψὲ δεε (δὶ βυοῦ βρεουϊδιίοηβ νασα 
τίς ἴῃ δὲ Ἰεδβὲ οὴς οὗ ἔς σπυσοβαβ οὗ τῇς 
1υγοὺδ νᾶ]]εγ. Ὁμε βιδιεπηεηῖβ ἰπ παὶ 
Ἐρίβεϊε ανε δὴ υῃσηβίδκδοϊε γείεγεηςε ἴοὸ 
Ἐπεοβορῃϊς ποιίομβ δἰκίη ἴο τῇς Οποβίῖς 
ἰάεδβ οὗ επιδπδιίοῃβ-- -ποιίοηβ οὗ δηρεὶῖς 
ἱπιεστηεάϊασίεβ δεῖίνεεη Οοὰἂ δπὰ τδε 
νοσ]ά; βεβίπϑε ΨΠΙΟΠ τῆε Αροβεε Πᾶ5 
ἴο ἀ5ββετγὶ ἴῃς Ἔχοϊυϑῖνε τεϊδτίοη οὐ Ὁ σγίβε 
τὸ ἔπε ψῃοἷε βγϑβίεπι οὗ [πίηρβ, βεε ἂπηὰ 
Ὥπβεεη, δαί πν δηὰ οἼείεβιδὶ, 5 τῆς 
Οτεδῖοσ οὗ 11, {πε Ὁρῃοϊ ες οἵ 11, τῆς 
Οηε Βείπρ ἱπ ποτὶ γεβ δὰ 41} τπε ἴογοεβ 
Ρεσιδίηίηρ ἴο τῆς πηαϊπίεμαποε δηά δά- 
ταϊηϊβιγαϊίοη οἵ τῃίηρβ. ὙΤῆε ᾿ἰτεγδίυτε οὗ 
7υἀαίβηι πλαίκεβ ἰϊ 4150 οἰδαγ δι Ὁγ Ρδι]}᾿ 8 
εἰπε τῆς 7ενν8 παὰ σοηπϑβιγυςιεὰ ἃ βοτης- 
ψνπδὶ εἰλθοσαῖς βυβίεπῃη οὐ Απρεϊοϊοσυ, 
νὴ Ἰπεοσῖεβ οὗ ρτδάυδιεα ροβίτίοηβ ἀπά 

ἀ [μυκκὸ 11. δὲ ὃ ἔτ. ; Ῥδ. νἱϊ. 6. 
Ξεῃ 

2 ἃ]. 
Κ͵οδα ἐϊ, τό, 35; «ἢ. ἱν. τα; 

ὧος. χί. 31 «ἢ, ἵν. 15; ναζ. 23; Οοἱ. ἱ. 18, ἰΐ. το, 

ἀϊϑεϊποιῖνε διποϊίοηβ. Τῆς Βοοῖ οΥΓ Ἑποοῖ 
(ἰχΐ. 10) βρεᾶκβ οὗ “ΔΗ βεῖ8 οἵ ροννεσ δπὰ 
δῆρεῖβ οἵ ρτίπείρα! εν". Ὑὴὲ Βοοῖ οὗ 
ἐκε ϑεεγείς οΥΓ Ἑποιὰλ (χχ. τ, 3) ἀδβογίθεβ 
πε πεᾶνεηϊν ἤοβϑὲ 848 Ἵοηβίβιίπρ οὗ ἴθ 
τιοορβ8---ἰογάβῃϊρβ, ρχί πο ρα] εἰςβ, ρόννεγδ, 
ΤδΒεγυδίπι, Βεγαρῃϊπι, τἤγοηςβ, εἰς. ἴῃ ἴῃς 
ΤεΞίανιεηίς οὕ ἰδὲ Τισεῖυε Ραίγίαγελς (Ἰμενὶ 
3) 5ἰχ ογάεσβ ἀγὲ πδτηεά, οἵ ννβίςἢ ἴῃς Ὠὶρἢ- 
εδβὶ ἅσε ἴῃς θρόνοι, ἐξονσίαι, οσουργίηρ (δε 
δενθηῖῃ Πεᾶνεη, ψ Δ 1 ἴδε δυνάμεις διε 
τδς ΒΓΕ ἴῃ οσάεςγ διὰ αγεὲ δβδβιρτιςεὰ ἰὸ ἴῃς 
τηῖϊγά πεάᾶνεη. Τῆε βᾶπιε ρέΈπεζαδὶ ἀοςιγίπα 
ὍΡΡεδσβ δἷβο ἰπ Ἐρῆσγδεπι ϑυγὰβ ()., Ὁ. 
270), ῆο ρίνεβ ἴῆτεε στεαὶ ἀϊνίβίοπβ οὗ 
ἴδε Τοἰεβιαὶ ψνοσγὶ ά, οἱζ. ῳῷ θεοί, θρόνοι, 
κυ ς; (1) ἀρχάγγελοι, ἀρχαί, ἐξ- 
ουσίαι; (3) ἄγγελοι, δυνάμεις, χερονβίμ, 
σεραφίμ. [Ιπ δε δὲ Ργίκεὶῥ. οἵ Οτίρεη 
(1.ν 5, 3, εἰς.) ἔνε οτάεδιβ ἅγε παπιεὰ, 
τ βίη ἔτοπῃ ἴῃς τάξις ἀγγελική το ἀρχαί, 
ἐξουσίαι, θρόνοι, ἀπὰ ἤπ4}}ν κυριότητες. 
Βιυὶ ἴῃς οςοποεριίοη οὗ ἃ στεδῖ, σταάδυδιςά 
Δηροὶῖς ΠΙεγασοῦνυ ννᾶβ εἰαδογαιϊιεὰ τηοβὶ 
δεν ΌΥ ἴδε δυΐποσ οὗ ἰῃς τεγηδεκαῦὶς 
Ὁοοκ, 2ὲε Οοεϊεςέξ Ηἱεγαγελία, τῇς 58ο- 
ςα]]εὰ ΠὨἱοηγδβίιβ {πε Ατεοραρίῖθ. Ὑ πεσε 
Με πᾶ ἃ βοῆεπιε οὗ ογάεζϑβ ἰῃ ἴῆτεε βεῖβ οὗ 
ἴῆτες, ἀεβοεηάϊηρ τοπὶ τῆς Πίρμεβὶ το ἴδε 
ἴοννεβὲ : ϑεγαρῃίπι, ΟΠεσγυρίπι, ΤὭτγομαβ ; 
Βοπιϊπδϊϊοπβ, Ν᾽τῖυεβ, Ροννεσβ (ογ Αὐΐδοτ- 
.ι1ε8) ; Ῥτίποῖρα 68, Ασοπδηρεὶβ, Απρεΐβ. 
Ηξεηςςε πε βυδιίπιε ἀεδβογιρεοη ἴῃ Πδπίε 
(Ραγαάϊξο, ςαπῖο χχχνὶ!.) δηὰ Μιποπ' 8 
“ ΤὭτστοπεβ, [οπηϊπδιίοηβ, Ριεϊποθάοπῃβ, 
Νιτῖυεβ, Ροννεσβ᾽᾿ (Ῥαγαάὲτε ],ο5ὲ, ν., δο1). 

Νες. 22. καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ: αν" Ηε ῥπέ αἰ! ἐκλίπρς μπάεῦ 
Ηἰς γεεί. Τῆς ὑπέταξεν [5 ςοοτάϊπαϊε νν ἢ 
πε ργενίουβ ἐνήργησε. ὙΠεκε ἴννο [Βΐηρ8 
Οσοὰ ἀϊά : Ηε ψτουρῆι Ηἰδ πιρμτν ροννεσ 
ἴῃ γαϊβῖπρ δπὰ Ἴχδιηρ Οἢγίϑιὶ ἀηὰ Ης βυδ- 
)εςιτεὰ 411 ιμΐπρβ ἴο Ηίτῃ. Τῇε ἰάςδ εἐχ- 
Ρτεββεά Ὁγν ἴδε ὑπέταξεν Πετε [8 ποῖ {πε 
Ἰιπυῖςὰ ἰάεα οὗ ἃ βυδ)]εςείοη οὗ ορροβίηξ 
οὐ]εςῖβ, ν Π ἢ ᾿νε ἢᾶνς ἴῃ τ Οοσ. χν. 27, 
Ῥυῖ τῆς τ άεν ἰάεα οὗ ρ᾽δοίῃρ 11 ογεαϊθά 
τπϊηρβ ὑπάσος πε βονεγεῖ στιν οὐ Οσίβε. 
Τῆς τνοσγάβ τεςδ]! τῃοβε οἵ 5. νἱΐϊϊ. 7, δὰ 
ἄο ποῖ ρῖνε ἴπεξε ἰπ {πε ἴογπιὶ οὗ ἃ αυοίδ- 
τίου. Τῇδιὶ Ῥβαὶπιὶ βρεδκβ8 οἵ Μδπ 85 δε 
ΔΒ τηεϑηῖ ὃν Οοά το ὕες, ψν ἢ ἀοπιίηΐοη 
ονεσ 411 {πε ογεδίυγεβ. Ηδσσε τῃδὶ ἰάθδὶ 
ἰ8 Ργεβεηϊεὰ δ8 στῃηδάε σεᾶὶ ἱπ ΟἾγίβι, πε 
εχδιιθά, βονεγείζῃ Οἤγίϑι. Ὑπὲε δορὶ τὰ - 
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τῷ Αδδοὶ,, ὑπὲρ πάντα τῇ " ἐκκλησίᾳ, 23. ἥτις ἐστὶ τὸ " σῶμα αὐτοῦ, τὸ " πλή- 

ΤΗΝ ρωμα τοῦ τὰ ἷ πάντα " ἐν πᾶσιν “ πληρουμένου. 
δίϊ. Χν!. 

18; ἐρρ. ραβδί. ὭΞΞΒ οἱ. χίΐ. 5; τ Οος. χἰΐ. 27; οὮ. ἱν. 4 αἱ. ; Οοἱ. ἱ. 18 δἱ. ο Μαῖι. ἰκ. ει; 
Μεεκ ϊ. 21, νἱϊϊ. 20; ]οΒῃ ἱ. τό; Βόοχα. χὶ. 12, 25, χἰἱΐ. 15, χν. 20; 1 Οοζ. χ. 26, 28; Οἱ. ἵν. ς; Ἐρδ. 
1, το, ἐν. 13; Οοἱ. ἰ 19, ἱϊ. ο. ΡΞοδ. ν. το; Οοί. ἱ. ο; Οαΐ. ν. σ4. 

1 Βείογε παντ. οὔ. τα Βοτηδ πΊ88.; ἰπβοσί Μ993., πγοβί πη88.- ἢ. 

Τεττϑὰ ἴο, ἱμεγείοσε, ὉῪ ἴπε δος. ὑπέταξεν 
τὴλν δε ἴπε ἀεῆπηῖιε ρἱῆς οὗ δὐβοίΐυϊε ἀο- 
τηϊπίοη Τςοηβεαυθεπὶ ὁ ἴδε εχδϊδιίοῃ. 
Τα ταϊβὶπρ οὗ Οῃγίβε ἰο αοά Β τίρῃι μβαπὰ 
ΨΆ85 [Ο]]οννεά ὃγ ἴδε ρῥ]οίπρ οὗ κῇ τοίηρβ 
υπάςτ Ηἰ58 ἔεεϊ δηὰ πηιδκίηρ Ηἰπι, ὧδ γαείο, 
βονοζεί ρβῃ Ἴνεῖ 8]].---καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κε- 
φαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ: απά 
ξαυε Ηἰνι ας μεαά οὐεν αἱϊΐ ἱλιηρς ἰο ἐκ 
Ολμνελ. Τῆς ΕΝ ἄρτεεβ στ τς ΑΥ̓͂ 
δηὰ {πὸ Βίβῃορβ᾽ ΒΙδῖς ἰπ τεπάεσίηρ ἰξ 
“ δηὰ ρᾶνε Ηἰπὶ ἐο ὁδ μβεδλὰ ". Ὑγηά. ἀπά 
Ογδη. δανε “ μδῖῃ πιδάς Ηἰἱπὶ ἀρονε 41] 
τῆϊηρβ ἴπὸ μεδά᾽"; (πε ἘΠεπιϊβῃ, “ Βαῖῃ 
τοδὰς Ηἰπὶ πεδὰ ονεῖ 411 τε σμυγοῖ ᾽". 
Τῆς ὕνο ἰάδδβ οὗ Ὁ γίβε 'β Ηεδάβῃϊρ ονεῖ 
411 τῖηρβ ἀπά Ηἰβ Ἡεδάβῃίρ ονες ἴδε 
Ομυσοἢ ἌΡρεᾶσ ἴο ὕε ἰῃ πε βίδίετηεπι. 
ὙΠε αιυεβείοη 18 ἢονν πεν ἅτ τεϊαϊεά, 
ἀπά ννῆδῖ 15 ἴῃς ργεοῖβε ἰάδα διϊδομίηρ ἴὸ 
εδοῖ οὗ ἴπε βἰρῃιῆσδης ἴογπβ. Τῆς 
κεν ἰβ ποῖ ἴο ὃε ἴδίκεη ἴῃ ἴπε τεςοδηίς αὶ 
5βεηδε οἵ αῤῥοϊπέφα, ἱπεία!]ςἀ (45 ἐχρτεββοὰ 

ὃγ ἸΙΏ2, τιθέναι), δυϊ, 88 ἰ8 ἱπάϊςαιοά Ὀγ 
πε βἰπιρῖα ἀδι. τῇ ἐκκλησίᾳ, ἰπ 118 οτάϊ- 
ΠΆΓΥ βεῆβε οὗγανε. (γίβε ἰῇ ἔπε σαρδοῖν 
ΟΥ Ῥοβιτίοη ἤεγε δϑογίρεά τὸ Ηΐπὶ ἰβ ῥσὲ- 
δεηϊεὰ 45 ἃ ρὲγέ οἱ αοἁ ἴο πε ΟΠυτοῆ. 
Ἡδανίηρ εχαϊιοὰ Ηἰπὶ ἴο ἐδ δίρῃεβι πὰ 
ἰηνεβιεά Ηἰπὶ νὴ βυρτεπις ἀοπιϊπίοη, 
αοὰ ργίνες Ηἰΐπιὶ ἴο τπε Ομυτοῦ. Τδε 
πάντα ἴῃ ὑπὲρ πάντα τισὶ πανε [ΠΕ βεῆβε 
1: δδ8 ἴῃ πάντα ὑπέταξεν, ποῖ “411 απέλον- 
ἐέϊε5,᾿"" Ὀὰϊ “411 ἐλέηρ:᾽". ὙΤῇε κεφαλή, 
τετγείογα, τασδὶ Ἔχργαβ8 Δη δοβοϊυϊα μεδά- 
ΒῃϊΡ ονεῖ 811 τῆς ογεδῖθά ννοσγὶά, νἱ 8: 0]6 ἀπὰ 
ἰην δια, ποῖ ἃ ραγιίουϊασ, πῖσῆες πεδά- 
88ϊρ ονεῦ οἴμεγ βυδογάϊπαϊς πεδάβῃϊρβ, 
ΑΡροβίῖεβ, Βίβῃορβ, εἴς., ἰπ τὴ6 Οπυτοῇ. 
Ευγίῃος, 28 ἴπε βυρϑεαυεηὶ δβίδϊεσηςπὶ 
δῦουϊ ἴτε σῶμα 5ῃοννδ, ἰξ πιυδβὲ Βᾶνα π6 
{1 βερας οἷς κεαά, οτραπῖς δεδά, δηὰ 
πεῖῖπε τπδὲ οὗ σιρη ποὺ ἴδαὲ οὗ λίρλεεέ 
ἀἐρηὶέν οπῖγ. Τῆε ἰετπὶ ἐκκλησία, ἀραίη, 
ΟὈνϊου ΒΥ μα8 παῖε ἰ18 'τνἱάεβε ΟΠ γί βιίδη 
8εη86. ὕδεὰ ὃν ἴδε Οτεεΐκβ ἴο ἀςβίρτιδϊς 
ΔΠ ἀΞςϑενιδὶγ οΥΓ ἰζλε ῥεοῤῖε εαἰϊεά γον ἀε- 
ἐϊδεγαέίοπ (ς7. Αςῖβ χίχ. 30), δηὰ ὃν ἴδε 
ΠΧΧ δβ ἴπε εαυΐϊναϊεπε οὗ ἴδε Ηδετγον 

Ὄπ, πε ἐοηργεραίίον ο 1σγαεὶ, εβρεοὶ- 
Αἰἰγ με π οα]]δἀ ἰπ τεϊσίουβ οοηνεητίοπ 
(Όεαϊ. χχχὶ. 30, εἴς.), ἰξ ὄἐχργεββεβ ἴῃ ἴῃς 

ΝΤῚ τῃε ἰάεα οἵ {πε ἔἍ ΠοννβὮρ οσ παγτίμν 
οἵ Ῥεϊϊενετβ πιεεϊίηρ ἔοσ ννοσγβ!ρ οζ ἴος 
ταἰπιβίγαϊίοα. Απά 1 Ἄχργεββεβ {π|8 ἰῃ 
νδτίουϑ ἄερτεεβ οἰεχίεηβίοη, γδη στρ Ὅτι 
18ε 5Π|8}} ςοπηραῃν ραϊπετγίηρ ἔοσ ννουβῆὶρ 
ἴῃ οπς᾽ Β δουδε (πε ἐκκλησία κατ᾽ οἶκον, 
Εοπι. χνΐ. 5; 1 Οογ. χνὶ. σ:ο, εἴς.), οἵ ἴδε 
βίηρίε ςοηρταρδίίοη οἵ νΠλρε οἵ σιν (Αεἰς 
ν. Ια, νηΐ. 3. χσ Οος. ἵν. 17, εἴς.), ἴο ἴδε 
ἴαῖρεῖ ΟὨ γι βείδη οοπιτηυηίτῖεβ οὗ ρχονίηςες 
δηά ςουηίτιεβ (τῆς ᾿Ασίας, Γαλατίας, Ἰον- 
δαίας, : Οοτ. χνΐί. Σ, το; 2 Οος. νι τ: 
6 Δ]. ἱ. 2, 22), απά ἤπαδι!ν ἴο ἴδε Οδυσοδ 
υηΐνετβαὶ, ἔπε ΟΒυτοῦ ςοἸ]εςείνεῖγ, ἴδε 
Ὑμοῖε [ε]]Πονν ΒΡ οὗ δεϊΐενετβ τῃγουσβουι 
δε νοτά (Μαδῖῖ. χνὶ. 18; σ Οος. χὶϊ. 28; 
ῬῃΪ]. 1. 6; Οοἱ. ἱ. 18, 24, εἰς.). Ηξετε δηά 
ἰῃ τῆς οἴπε οσουττεῆςαβ ἰῃ 1818 Ἐρίςιε 
ἴδε ψογά πα8 {η18 ἰδγρεδὶ εχιεηβίοη οἵ 
τηεδηΐηρ, ἢ δε ες πιγειῖςδὶ ἰθεδ 
οὗ ἃ υπὶῖγ νἱ τ] τεϊδιεὰ ἴο ΟἈσί οὶ, ἰη- 
οογρογαϊεὰ ἴῃ Ηττη, πὰ δανὶηρ Ηἰβ ἴτε 
ἴῃ ἴτ. ΙΓ τπε ἰεσπηβ πεη ἅτε ἴο δε 980 
υηάδετβιοοά, μον 18 τμπεὶς οοπηεςιίοι ἱπ 
πε βεπίθησε ἴο δε ςοπβίσυο ὃ) ὙὍδε τῇ 
ἐκκλησίᾳ ἰ5 ἱπιπιεάϊλιεἶγ ἀερεπάεης ου 
ἔδωκεν, Δηὰ σδηποῖ ννε]] δε ἴδε 85 ἃ ἐδέ. 
εονππιοαὲ τε “ ἴοτ ἴῃς ροοά οὗ ῆε ΟΒυτοΒ" 
(Ὁ ε ννειῖεε), 48 ἐξ 1 νοσε δἰιδοῃεὰ ἱπηπγεάϊ- 
αἰεῖγ ἴο τῆς ὑπὲρ πάντα. ΤὮς κεφαλὴν 
ὑπὲρ πάντα τηᾶγ ἴδεπ ὕῬὲ ἰδίκεπ εἰϊδεν δ8 
ἰπ ἀῤῥοσιἐέοπ τὸ αὐτόν---"" ρανε Ηἰπι, Βεδὰ 
ονεῖ 8}} τπίηρβ, ἴο τῆς ΟΠυσο ἢ, ἐ.ε., γᾶνε 
Ηἰπι, ἐλπὲς πεδὰ ονεσ 8]} τίπρβ, ἴο τδε 
ΟΒυγοῦ (Οἤγγα., δείεσ, εἰς.) ; οὐ 88 δανίῃ 
ἃ ὑτεάϊοδενε ἔοτςοε---“" ρανε Ηἰ πὶ ας ἢ 
ονετ 411 τρϊπρβ᾽ (ΕἸΙ., εἰς.). ὙΤδε Ἰδιῖῖεσς 
ἰ5 ἴο ὃς ργείεσσεὰ Ὀοῖἢ 88 ἴδε εδϑίεσ οοῦ- 
βιγυοιίίοη ἀπά δ8 πιοσε σοηρτυουβ υυτἢ 
ἴε ἀπαγίμγουβ κεφαλήν. Τδυβ τῆς ρυτ- 
Ροτὶ οἵ {πε οἴδυβε ἰ8 ἐμαὶ Οοά, ἰπ φίνίπα 
ΟὨτῖβε το τῆς Ομυτοῦ, ργᾶανε Ηἱἰπὶ ἴῃ ἐς 
εαῤαεὶέγν οἵ Ἠεδὰ ονετ 41} {μΐπρβ. Ὑβεζε 
18 Ὧο ἀιδιϊποξΐοῃ οὐ σοπιρατίϑοη, ἱμεγείοσε, 
θεῖννεεη ἔνο πελάβῃ!ρβ, 88 ἰζ οπὲ ννεῖε 
ονεῖ ἴῃς ννοτί ἃ ογ ονεσ ἴῃς βιδῖε, απὰ ἴδῃς 
οἶμεσ ονεῦ ἴπε Ομυτοῖ. ΟὨτγίβι᾽ Β Ηεδά- 
8[ϊΡ ονεῖῦ ἴπε ΟΠυσοῇ, 50 ἔλσ 848 15 οἴδλυϑε 
ἷ8 ςοποετηςᾷ, ἰ8 τδῖμεσ ἱπιρ!εὰ τμλπ εχ- 
Ῥιεβϑεά. Τῆς ἰάεα οὔ πε Ηεαάβῃϊ ονες 
ἴδε ΟΒυσο ἰβ πιογε ἀϊβεηογ ςοπνεγεὰ 
ὉΥ ἴῃς βεηΐεπος ᾿νὩϊς ἢ (ΟΠ ον 8, ννἱ τδς 
ἔτος ἀεϑοσιρείοη οὗ ἴδε Οῃυσοἢ δ8 ἐδ 
σῶμα Χριστοῦ. Ηδξετε {πε ρτελὶ ἰάελ ἰ5 



22---23. 

81}}} τῃαι οὗ τε Ηεδάβῃϊρ οἵ Οἢγίβε ονες 
411 ιπίηρβ. ἩΗανίηρ τπαὶ βυρτειδου Ης 
ἰδ ξίνεπ ὈγΥ αοά ἴο τς ΟΠυτοῦ, δηὰ 88 
ἵνα ἴῃ τῆς σαρδοϊτΥ οὗ υπίνετϑι] Ηεδὰ 
ες ἰ5 φίνεπ ἴο ἴῃς Ομυσοἢ 45 πεν Ηεδά 

4ἴβο. 
γες. 23. ς ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ: 

τολίολ ἐς πῶ ΤΒς ἥτις (ποι ἥ) 
ἱπισοάποεβ ἃ ὑσοίουπὰ βιδίεπγεης, ἴα ἰπ- 
τετρσειδιίοη οὗ νυ ςἢ ἰδ πιυςἢ Τςοπεεβιεὰ. 
1118 ΒΌΡΡΙεπιθηίδσυ ἴο ἔΠ6 ργεσεάϊηρ, ἀπὰ 
ζυσῖμετ ἀεῆηε8 ἴῃς ταϊδιίοη Ῥεῖνεεη Οἢτίβὲ 
ἃπά τῆς ΟΒυσγοῇ ἰπ γεβρεοὶ οὗ Ηἰβ Ηεδά- 
Βῃϊρ. Τῆς ἥτις, [πετείοτε, 45 βοπμειϊπίη 
οἵ 18 φυα! δεῖνα ἔοτοε, ροϊπείηρ ἴο παῖ 
Ῥεϊοηρβ ἴο ἴῃ6 πδῖυσε οὗ ἴπῸὸ Ομυγοῆ 
(Μεγετ), δἀπὰ ἰπ τῆᾶὶ νὰν ρὶνίπρ ἴδε 
ξουηά οἵ ἀοὐ᾽Β ρίῆ οὗ Οἤσίβι ἴο τπ8 

σία. Οἵ (ν1ἢ ΕἸ]., εἰς.} [τ πᾶν ὃς 
τδκεη ἰπ ἴῃς βυράυςά, εαῤῥαπαΐέονγν βεηβε--- 
“ΨΏΙΘἢ ᾿πάεεά ". Τῆς νοσὰ σῶμα, ννῃϊ ἢ 
5868 ταδγ ἔτοπὶ ἰ18 [ἰτεσὰ] πηεδηΐπα 

ἱπῖο ἴδε ἤρυγαῖίναε βεῆβε οὗ ἃ Ξοείεέγ, ἃ 
πυπιῦες οὗ τηξῃ ςοπϑδιυτηρ ἃ βοοίαὶ οσΣ 
εἰδίςαὶ υπίοη (οΓ ἘΡΆ. ἱν. 4), ἰΒ τευ πεν 
Δρρ]ϊεά ἴῃ πε ΝΎ Ερίβι1εβ ἴο τῆς Οπυτοῖ, 
ψ οὐ δου τοῦ Χριστοῦ, 485. ἴδε 
Τηγβίῖοαὶ δοάν οὐ ΟὨτγίδι, {πε ἔε!Π]οννβῃὶρ 
οἵ Ῥεϊϊενεῖβ γεραγάεά 88 δὴ ογρϑηίς, βρίγὶ- 
0.4] υπίτγ ἰῃ ἃ Πἰνίηρ τεϊδιίοη το ΟὨγίβι, 
βυδ)εοῖ το Ηἰπι, δηϊσηαϊεὰ ὃν Ηἰπι, δπὰ 
μανίηρ ΗΒ ροννεῦ ορεσδιίηρ ἱπ ἰξ. Ὑπὲ 
τεϊλίύοη δεΐννεεη ΟἸτῖβὲ ἀπά τῆς ΟΒυτοῇ, 
τηετείοζε, ἰ8 ποῖ δῇ δχίογῃδὶ τεϊδιίοη, οσ 
Ὁῃε δἰπιρὶν οὗ ϑυρετγίογ δὰ ἱπίεσίοσ, ϑονε- 
τεῖρξτι πὰ βυδ͵εοὶ, ῬυΣ οης οἵ [1 ἀπά 
ἱποογρογδιίίοηυ. Τῆς ΟΠυγοξ 15 ποῖ ΠΊΈΓΕΙῪ 
8η ἱπβιίτυϊτίοη γυ]εά Ὁγ Ηἰπὶ 48 Ργεβίἀεπῖ, 
ἃ Κιηράοτῃ ἰπ Ὡς ἢ Ηε ἰ8 ἴῃς ϑυρτγεπης 
Αὐἱδοείιγ, οὐ ἃ νᾶδὲ σοπιρδην οὗ πιδῃ ἴῃ 
τῆοσαὶ βυτηραῖον ψἱἢ Η τη, Ὀυς ἃ ϑοςί εν 
ΨἘΙΟΝ 18 ἰπ νἱτα] ςοππεοιίοη νι Η τὰ, 
Βανίηβ, {πὸ βουτος οὗἉ ἰϊ8 1|ό 'π Ηἰπη, 805- 
τλιπεὰ δηὰ ἀϊγεοϊιεὰ ὃν Ηἰβ ροννεῖζ, ἴδε 
ἐπβισυπηεπὲ 4180 ὉῪ ψῃϊο Ηδ 'νοσίκβ.---τὸ 
πλήρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσιν πλη, 
μένου: ἐλ γμίπε:5 οὗ Η νι ἐλαΐ βιϊεελ αἰϊ 
π αἷϊ. Τῆς ῥγεοεάϊηρ βεπίεπος οαγσίεβ 
ἴδε ἰάεα οὗ της Οληγοὰ ἕλτ Ὀεγοπὰ τε 
Ἰταϊτεὰ ςοποερείοη οὗ ἃ ςοποτζεῖςε ἰπϑιῖτυ- 
τοῃ οἵ ουϊνατά, νίϑ:01ε ογραηϊβαϊίοη, δὰ 
1ι:|ὸ υ8 ἴο τῇς ταράξει ςοποερίίοη οὗ ἃ 
ξιεαὶ βρίτγίτυδὶ ἐε! ον βῃρ, ὑνΒῖο ἢ ἰδ ομ δ 
ὑπάσς 411 ναγίοιεβ οἵ δχίεγηδὶ ἔογτῃ πὰ 
ςοηδεϊυϊτίοη ἴῃ νίτίας οὗ ἴπε ργεβεπος οὗ 
ΟἸ γίβε β ϑρίγιε ἴῃ ἰξ, δηὰ εαἰλοίές 45 επὶ- 
Ὁγαςίπρ 4}1} Ὀεϊϊενεῖβ δπὰ Ἔχ δεῖ νἤεγανεσ 
ΔΠΥ δυο ἢ ἃγε ἔουπά. 11 ἰβ ἴπε ςοποοθρίίοη 
οἵ τῇς ΟΠυγοῖ ννὨϊοῦ ρεγνδά 8 [ἢἰ5 Ερίβεε 
υ. ἐπ. Το, 21; ν. 23, 24, 25, 27, 20, 32). 
 ἌΡΡεδιβ δρϑίῃ ἰῇ βι ΠῚ 118 Ὶ ἰεγπιβ ἰῃ τη 6 

εἰδίες Ἐρίβιϊς ((οἱ. ἱ. 18, 24), δηὰ εἶβε- 
τ Ὦετε ἴῃ ἴῃς νατίοὰ ρῃγαβεοίορυ οὗ δε 
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“ΤΟΥΑΙ ῥγεβιποοά" (1 Ρεῖ. 1Ϊ. 9) ἀπά τῆς 
“ὉΒυτοῇ οἴ δε ΕἸἰγβίθογη " (Η-ςδ. χίϊ. 23). - 
τ 8 τῆϊβ ϑυργετης ἰάεα οὗ τς ΟΠυτοῖ 5 ἃ 
δρίγιαα] οσάοσ ἴῃς Ἵββεποε οὗ Ψῃοἢ ἰβ ἃ 
1ἰνίηρ τεϊατίοα τὸ ΟἨτίβε, παῖ σεςεῖναβ 
ξυσίμες Ὄχρσγαββίοη ἰπ ἴῃς Ῥγοίουπα βεη- 
ἴδμος νυ νυ δῖος ἢ τΠ6 Ρασγαρτδρῇ οἴοβεβ. 
Τῆε ρτεδὶ ἀϊθησυν Πετε ἰβ ἢ ἴῃ 6 ἸοταΣ 
πλήρωμα ἴδε]. Ὑπε οἴμεσ ἰθγπηβ ἅτε 
ΘΑβιεσ. Εὸὁσ ἴδε πάντα οὗ (ἢε ΤΕ, νϊο ἢ 
8ι28 ἴῃς πηοβῖ τλεαρτε διϊεβίβεοη, τὰ πάντα 
(βυρρογίεά ὃγ ἴῃς ρτεδὶ υποῖδβ, εἴς.) πγυϑὲ 
Ὀε βυδβεϊκυϊεά (πιῆ, Βεηρ., Οτίεβο., υὑ1[ τὸ 
ΨΉΗᾺΚΝ). ὉὍῇῆε “Δ1]} ᾿" τηοτοΐογε πιυβὲ ὃς 
ἴδκεη Ποῖα ἰῃ ἴῃς 8εη88 ψ Ποἢ ἰξ 88 ἴῃ ἰ, 
το---ἰ ἐλ 41}, τῃε ννῃοΐε βυβίεπι οὔ πη ρβ, 
τηδᾶάς Ὁγν Οἢγίβι δπὰ δανίηρ ἰη Ηἰπὶ ἧκε 
δτουπὰ οὗὨ ἰϊ8 Ὀεΐπρ, ἰ(Β ςοπείπυδπος, [8 
οσγάες (Ηεῦ. ἱ. 3; (οἱ. ἱ. τ6, 17; Σ Οοσ. 
ντ!. 6). ΤΠε ἐν πᾶσιν ν»Ἱ]}} Βανε ἃ ςογγε- 
βροηάϊηρ ἐχιεηβίοῃ οὗ πιεδηΐηρ, “ ὑἱτἢ 411 
ἐλίπρς,᾽" ποῖ πηεγεῖγ νυ 411 διίσεςίτιρς, 
ΕΣ οὐ τῤὶγέϊμαϊ γεσμγενισηές. Βε 
υηίνεζβε ἰἴ8ε 17 δηὰ 411] τε πίπρβ ἐπὶ 
τῆᾶκε [18 ἔπ 658 (ο, “ ἴῃς εαγίᾳ. .. δηὰ 
τῆς γεΐπεες ἱπεγεοί,᾽" 8. χχίν. 1) ἅγε αἰϊκε 
ταδάς δηὰ πηλἱπιαϊπεὰ ὃν Οἤγβε. Τῆς 
ῬτΕΡ. ἰδ ἵδκεη ΌΥ βοπὶὲ ἱπ 118 ργίπι 
ἔοτες οὗ ἐμ. Βυὲίς 15 ἀϊ συ ἐμαπ τὸ ππὰ 
ἃ παῖυγαϊ βεηβε ἔοσ ἴῃς οἴδιβε ; τς ἱπῖετ- 
γεϊδ:!οἢ8 ργοροβεά, ς.ρ΄.ν “ 1π 811} ροὶπίβ "᾿ 
Ἠδιΐεββ), “ἴῃ 411 πιοάεβ οἵ πηδηϊξεβιδ- 

τίοη " (ΒΙεεἶ), εἴς., ροίηρ Ῥεγοηὰ {δε 
δοῖυδὶ ἰεγπιβ. [1 5 Ὀεβὶ ἴο υπάετβίδπὰ τἰ 
85 ἴδε ἰπβιγυπηδηϊαδὶ ἐν, οὗ ψ Ὠϊοἢ γε ἢᾶνε 
δη ἰηβίδηςε ἰπ ἢ. ν. 18 (Μεγ., ΕἸ!., ΑἸ, 
δη ἃ πιοβιὶ)ὺ “ἢ 411 τΐπρβ". ϑοπὶς 
ΒΓΔΩΡΕΪΥ ἴᾶκε ἐν πᾶσιν 48 πΊᾶδο. Πετε, 
Βυρροδβίπρ {πε ροΐπεὶ ἴο Ὀς ἴπαὲ ΟΒγίβι 
ΒΌΡΡΙΕ8 1η αἱἱ Ηὶς δεϊϊουίηρ πιενεδεγς αἱϊ 
ἴδε τηϊηρβ ἢ ννῖ ἢ πεν περὰ ἴοὸ δὲ 
Ῥτονι δά (ἥδυρι, Μουϊε). Τῆς πληρου- 
μένον πιδᾶγ ὃς ἃ ρυτε ρδδβῖνε, ἀπά 80 ἰὲ ἰ8 
τᾶκεη ὉῪ βοπὶς ἄτι ., ΟἾγγβ., εἷἴς.). [π 
τηδιοδβε Ο"τβεννουά δε ἀεβοτ δεὰ 88 Ηἰπι- 
561 “ Β]1εὰ δβ ἴο 811} τπίηρβ "᾿. [ἰ ὀσουζβ, 
Βοψενεσ, αἶβο 88 ἃ πη ἀϊς νυνὶ δη δοῖῖνα 
8εῆβε (Χεη., Η εἰ. ν., 4, 56; νἱ., 2, 14, 
εἴς.). 980 ἰξ [8 τεπάεγεά πεγε Ὁγ βοπΊα οἵ 
τπε Νεγβίοῃβ (ϑγτ., Οορι., αοιῆ., Ασπλ.), 
δηά {πε βεῆβε οἵ “ δΠἰηρ " Ὀεβῖ βυ 8 {πε 
᾿οοπῖεχι. Τῆς πιϊἀάϊε, ποννενεσ, ρσορδῦϊν 
τεϊδίῃβ βοπιειῃίηρ οὗ 118 ρσορεσ γεοΐργοςδὶ 
οἵ τεβεχίνε ἔογςς, ςοηνεγίηρ ἴπε ἰάδα οὗ 
ΒΠΠπρ τῆς τοιδ! ν οὗ τϊηρ8 ,0γ Ηἐνιξεῖζ, 
ὑνμαι ἰδ ἴο Ῥ6 βαϊὰ πον οὗ {πε ἴεσπὶ 

πλήρωμα ἰἴ5ε|} Ὑδετε ἃγε βοπὶς ἰηΐοσ- 
Ῥτεϊδιίοωβ ΨὩοἢ πᾶν ἃ οπςε δε 8βεῖ 
δείάε, 6... ἐκ νεϑαη5 οἵ {μὶ δ Ππρ (ΕὔςΚ.), 
τῆς Οδυτοῦ Ῥείη ἀεβογίδεά 45 τς πηεάϊυπι 
ΟΓ ἰπβίσυπηεπὲ ΌὉΥ ῃο ἢ ΟἾσίβὲ δοσοσ- 
Ρ᾿ 5868 Ηἰς ἀεβείπεδ ὑνοσς οὐ Ῥτγίηρίης 
411 τηπχα Ὀαοκ ἴο αοά; εοδέμς Ἐμρε47- 
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οδμς, ἸῊ τεΐεγεηςε ἴὸ τῆς »εμἐ μας οὗ 
ἴῆοβε νῃο δῖε βυδ͵εςς τὸ Οἤγίβι (ϑίοσσ, 
Ἐοβεηπι., εἰς.) ; ῤογζεοίίον, ἴῃ ἴῃς οὔ͵εο- 
εἶνε βεηβς οὗ ἴπε ἴεγπι, ἰῃ6 ΟΠυτο ἢ Ὀεὶπρ 
ΟἸἾ γίβι᾽ 5 ρετίες: νου (Οες.)-- τα τηεδηΐηρ 
νος ἢ ροεβ Ῥεγοπὰ ἴδε ἰεγπλ ἰΐβεϊῦ ; ἐλέ 
ἐοίαἰἐέν οΥΓ ἐδε αἀεοπς, ἴθ ἴδε Οποβις 
8Βεηβ86, Οἤγδὲ δἀπὰ τῆς Οπυτοῦ Ρεὶπρ 
νἱεννεὰ ἤδτε ἴῃ υπίοη δηᾶ ἴῃς ἔννο ἰάεδβ, 
“δῖ Ψ ΠΟ πηᾶῖκεβ [0]] ᾽" ἀπᾶὰ “ ται 
ὙΠΟ ἰ8 πιδὰς [0]},᾽" Ὀείπρ βυρροβεὰ 
ἴο Ρᾶ88 ονοῦ ἴπε οἷς ἱπίο τῆς οἵδες 
(Βαυτ). {με οςδβοῖος ἰβ δεῖννεεπ (Πὰς 
δοῖῖνε βεῆβϑε οὐ “ἴπαὶ ψ πο 8118 οἵ 
ΤΟπΊρΙ εἴεβ ᾿᾿ ἀπά ἴδε ραβεῖίνε βεῆβε οἵ 
“δαὶ ψΠίοἢ ἰ8 δε ", Τῆς ἔογπιεσ 
ἰ8 ἠλνουτεά ὈγΥ ΟἾτγβ., Οξουπ,., Ααυίη., 
ϑοδνερίετ, ΑΌΡ., εἴς., δπὰ ἴξ σχυβὶ 
Ὀς δἀπιίιιεὰ το θὲ [ἰηρυ βεῖςδ!!ν Ροβ- 
δἰδ]6ς. Μεσθδὶβ ἰπ «μα, 1τἴ ἰ8 ἴγῃε, πᾶνε 
υδυ λιν ἴπε ραβ8. βεπβε, δηὰ τῃἰβ οπε 
ἐοττηεὰ ἴτοσῃ πληροῦν (ΜΒ ϊς ἢ πιεᾶπ8 Ῥοῖἢ 
το { δηὰ τὸ μὴ ψουϊὰ τηοϑὶ παῖ- 
ὉΓΑΪΥ Ὅς (Δα 48 τὸ “ ἴδδὲ ψ πο ἰ8 
ΒΙεὰ,᾽" οὐ “δῖ νυ: οἢ ἰδ Π]Η]1ς ἃ οἵ οοπὶ- 
Ρἰειςὰ ", Ιἐ ἰβ ἀερυεὰ ἱπάεεά ὃν [ἰρῆι. 
1ῃ ἃ Μεῖρμιν ἀϊδβεσγίδεοη ου “ ΤὮε πιεδη- 
ἱπε οὗ πλήρωμα" (δαίκμέ Ῥαμῖ'ς Ἐῤὶκέϊες 
ἐο ἐλε ΟοἱοΞςδίαμς5 απὰ ἰο ΡῬΑϊϊενιοπ, ὈΡ. 
257-273) ἴπαἴ που οὗὨἉ 118 ἑογτηδιίοῃ ἅσα 
αἰνναυβ Ῥδββίνς, ἜἼχργεβδίη εἰἴδεσ πε ῥγο- 
ἀμοὲ οἵ ἴῃς δοιίοη ἀεποιεὰ Ὁγ πε δοῖνε 
νεγῦ, οὐ ἐπδὲ δοιίοῃ ἰϊβεὶξ γεραγάςεά 5 ἃ 
εονῥ[είεαά ᾿Ὠὶπρ; πὰ ξυγῖμεν ἐπδὲ ἴῃ τῆς 
ολδε οἵ πλήρωμα, ἰξννε ἔο!]ονν ουἱ ἴδε ἰάεα 
οἵ γμι δι πριρ' ταῖλεῖ τπδη τῃδὲ οὗ είν, ΜῈ 
8021] ποῖ τεχαυίγε ἴο γίνε ἰξ πον δῃ δοῖϊνε 
8εῆβε πὰ δραΐῃ ἃ ραβϑβῖνε, Ὀυξ 58] θεὲ δθϊς 
ἴο ἴδε ἴξ 'π 411 118 οσσυγγεησεβ 88 ἃ γεαὶ 
ῥαςεῖυε, ἀεποιὶπς γέρε ἴῃ ομε ἀβρεοῖ οσΣ 
δηοίπεσ. Βυῖ, ψΏΪ]ε ἴξ 18 ροββί]ς εσπουρἢ 
ἴο υπάετδιαπὰ ἴτ ἰπ (πϊβ ννᾶν ἴῃ 411] τῆς 
Ῥᾶββαρεβ ἰῃ τῆς Ερίϑβεϊεβ, ἰξ 18 ἀϊθῆουϊε τὸ 
οᾶστυ ἴῃς ραββίνεβεηβε ΠγΟῸ ἢ {πε νΑτίουβ 
οσουττοποςβ τη {πε ΟοΒβρεῖβ (ε.ρ., Μαῖι. ἰχ. 
16; Μαῖγῖ ἰϊ. 27. νἱϊ. 20). Νον ἀοεβ ἴΐ 
ΒΕ 6 πὶ δᾶβυ ἴὸ δάϊιβὲ ἴῃς Ῥσορειν Ρδββῖνε 
86η86 ἴο 811 ἴΠ6 Ῥαββαρεβ εἰμεν π τε ΧΧ 
(υ. ἘξΖεϊ. ν. 2; Πδῃ. χ. 3), οἵ ἰῃ Ὁσοίδπε 
Οτεεῖ (ε.’., ϑορῇ., Τγαοΐ., 1203 ; Ευτίρ., 
Τγοαά., 824; ῬὨΐο, ὧε Αὖν., ἰὶ., Ῥ. 39), 
νπδουῖ ρυϊτῦηρ βοπιεννῃδὶ βιγαϊπεὰ ἰηΐεσ- 

εἰδίίοηβ οὔ βοης οὗ ἴπε Ἷᾶβεβ. Ὑπὲ 
Ἰᾶςα, δονενεσ, ἴπδῖ σεβυ δ ἔγσοση δ᾽ ̓ οννίη 
πλήρωμα το δᾶνε ἴῃς δοῖϊνε Βεηβς πεῖς 18 
ποῖ ρεϊτηδης ἴο ἴπε σεηεσζαὶ βοορε οὗ ἴῃς 
Διδρταρῃ. Τῆδὶ Ἰάδα ἰδ ἴῃδὶ τῆς ΟΠυτοῦ 

15 ἴπδὶ ννπίοἢ πιακεβ ΟἸγίβε Ηἰτηβε]  οοπι- 
Ρίεῖε. Α πεδά, ἤοννενεσς ρεγίεςϊ ἰπ ἰβεῖζ, 
1 ἴε 186. ψἱῆουϊ πιεπίρεσβ, 18 βοτηςι πίηρ 
ἱποοπιρίεῖαε. 80 ΟἾτσίβι, ψῆο ἰ8 ἴῃς Ηεδά 
οὗ ἴδε Ομυτοῖ, τεαυΐῖτεϑ ἴῃς Ομυι ἢ ἴὸ 
τοᾶκε Ηἰἴβ ςοπιρ!εΐεπεββ, ἰυδὶ δ8 ἴδε 
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ΟΒυσοῦ ννὩ ἢ ἰ8 Ηἰ8 Ὀοάν τεφυΐτεβ Η τ 
85 ἴδε Ηεδὰ ἴο πιδίκε ἰξ ἃ οοπιρεῖε δηὰ 
Εἰνίπς της. Βυὲ τπε πιαὶπ τδουρδὶ οὗ 
δε ψῃοῖε ραγασταρῇ ἰβΒ δαὶ ΟὨγίδι 8 
δηὰ ἀοεβ ἰη σεϊδιίοῃ ἴὸ τῇς υπίνεεβε δηὰ 
τῆς ΟΠυτοῦ, ποῖ δὶ τὰς ΟΠυτοῖ ἰδ ἴὸ 
Ηἰπι ος ἀοεβ ἴοσ Ηἰπι, δὰ τς πληρου- 

ον οληποῖ ἤᾶνε ἴπε βεῆηβε οὗ “" Ηϊπὶ 
Ψ8Ὸ ἰ8. δείηρ δ]1εὰ " ἰπουῖ ρυϊιπηρ ἃ 
Τοτοεὰ πηξαπίῃρ οὐ ἴδε τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 
Ηξεπος πλήρωμα ἰΒ ἴο δε τΆκεη ἱπ ἴδε 
Ῥαβδβῖίνε βεῆβϑε πέσε, 45 18 ἄοπε ταοδῖ 
ςοπιπιεηιδίοσβ, ἀπὰ ἴῃς ἰάεα ἰβ ὑπαὶ τῆς 
ΟΒυσςἢ 8 ποῖ οηἱγ ΟὨγῖδι᾽ 8 δοὰγ Ὀυϊ ἴδδὶ 
ψὩΙΟΝ ἰ5 Π1ςἀ ὃγ Ηἶνι. Ιπ (Οἱ. ἱ. το, 11. 
9 ἴτε ψΠο]ε πλ' , ΟΓ Ἔνέσυ ρἰεπίτυὰς 
οὗ τ1πη6 σοάδπεδά, ἴῃς νεῦὺ ἔμ] πεδ8 οὗ ἴδε 
ΟΘοάὐπεδά, {πε ἰοιδ!ν οὗ ἴδε Ὀϊνὶπε 
Ῥοννεῖβ δηά αυδ εβ, ἰ8 βαιά το δε ἰπ 
ΟἸτσίβι, 5ο ται Ης αδἷοῃες ἰ8 ἴο ὃς τεζορ- 
πἰβεὰ 48 Ετάπιεῦ δπὰ Οονεῖπος οὗ ἴδε 
ννοσ]ᾷ, δηὰ ἴπεσα ἴα πεῖ πε ποεὰ πος ρἷδος 
ἔοσ Δ ἱπιεγτηεάϊδιε θείπρε 48 ἀρεηῖβ ἰῇ 
ἴδοβε ννογκβ οὗ ογεδίίηρ, ὑρδοϊάϊηρ δηὰ 
δἀπικίηἰϑίετίηρ. Ηετε ἴῃ σοῃοεροπ ἰδ 
ἀπδῖ τηϊ8 ρΙεπίτας οὗἩἨ τπε Ὀἰϊνίπε ροννεῖβ 
δηὰᾶ αυλιῖεβ ἩΠΙςἢ 18 ἰῃ ΟἾγίβε ἰβ ἰτὰ- 
Ῥασιεὰ ὃγ Ηἰπὶ ἴο Ηἰβ σμυτγοῆ, 8ο τμδῖ της 
Ἰαϊίεσ ἰ5 ρεγνδάεὰ ὃν Ηἰβ ἤγεδβεπος, δηϊ- 
τηδιεὰ Ὁγ Ηἰΐδ [πἰὰ, ΠΠεὰ ἢ Ηἰβ ρ 8 
πὰ δπειρῖεβ πὰ ρτάςεβ. Ης ἰδ ἴδε εοὶε 
Ἡεδά οὗ ἴπε υπίνετβο, ὑνὩΙ ἢ ἰδ Βυρρ]ςὰ 
ὉγΥ Ηἰπι νν ἢ 411 ἐπαὶ 18 πεεάεὰ ἴοσ 118 
Ῥεὶπρ πᾶ ογάεσ. Ἧς ἰβ αἷβο ἴδε βοὶς 
Ηεδά οἵ τς ΟΠυτοῦ, νν δὶ ςοἢ τεςεῖνεβ ἔγοπι 
Ηΐπιὶ νῆδὶ Ης Ἡϊπηβεϊῇ 8. Δηά ἰδ 
ἐπάοιννεὰ Ὀν Ηἰπιὶ νγἱἢ 41} ἐπὶ ἰξ τεαυΐγεϑ 
ἴον ἴδε τε] βαιίοη οὗ ἰϊ8 νοσδίοπ. 

ΟΠΝΑΆΡΤΕΚ 1. Ὗν. τ-το. Α πεν ρᾶγα- 
ΡὮΏ Ὀερίπβ δὲ {π|ὶ8 ροίὶπι. ὙὍῆ18 15 

τ κά ἰπάδεεοδ ΡΥ βοῦῖεα, ψῆο νου]Ἱά 
ςοππεςὶ ἴἣς καὶ ὑμᾶς οὔ". σα ἱπιπχεάϊαιεῖν 
νὰ τε ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας Οὗ. 10 
ἹΚπαιομδα η, τμὸ ἐνήργησεν οὗ ἱ. 20 (Βεη- 
δε), οἵ ἴδε καὶ αὐτὸν ἔδωκεν, εἰς., Οὗ. 22 
([μλςδπι., Ηδ1].). Βυϊ ποπε οὗ ἴπεβε ζοη- 
πεοιίοῃβ υἱεῖ ἀβ ἃ βιβῆς ΘΕ οἷεασ δηὰ 
Βαττηοηίουβ βδεπβε. ὙΤῶμὲε ἰδβὶῖ, ἱπάεεά, 
ὙΠΟ ργόροβαβ ἴο βεραγαῖς ἴϊ. σ ἔτοπὶ 
ἷ,. 23 πιεσεῖν ὉῪ ἃ οοπιπιὰ δὰ ννὩϊο ἢ 
νου τηᾶκε ἴδε καὶ . . . συνεζωοποίησεν 
ἃ βἰδιειηεηὶ ρᾶγαβ]]εὶ τὸ τῆς αὐτὸν ἔδωκεν, 
εἴς., 88. ννε]] δἃ8 σοπιίϊπυοιβ οἡ ἰϊ, ουἹά 
τααυΐτα ἡμᾶς ταῖμεῖ ἔπδη ὑμᾶς. ΑἹ] ἔῆτεε, 
ἴοο, ἴᾶκε βεγίουβ Υ ἄοτῃ ἴῃς ροὶπὲ δπὰ 
Ῥοννεσ οἵ ἴῃς οἱοβίπρ νεῦβεϑ οἵ ομδρίεσ ἱ., 
ΨΏΙΘΝ ἀσὰ ρίνεῃ ἰπ ἃ βιγαίη οἵ ἰοῆγ δηὰ 
τηδ)εβεὶς δθιγπιδείοῃ βυϊδθῖς ἴο τῆς νἱηὰ- 
ἱπῷ ὰρΡ οὗ ἃ ρτεαῖ ἀγρυγζίεηῖ, Ψνε πᾶνε, 
τπετείοσε, ἃ πενν βεοιίοη πεσε, ἴθ ΝΏΟἢ 
ἃ Ῥατγίίουϊασ δρρ!!ςδιίοη ἰβ τηδάς οὗ ναὶ 
888 Ῥεεῃ δθηγτπιεὰ ἰπ τῆς ῥσεςεάϊηρ ρᾶγα- 
ξιαρῃ. ὙΠεβε ἢγδθι ἴδῃ νεσβεβ βρεδὶς οἵ 
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11. χ. Καὶ ὑμᾶς 1 ὄντας " νεκροὺς τοῖς " παραπτώμασιν καὶ ταῖς ΔΞ]οθα ν. 

" ἁμαρτίαις," 2. ἐν αἷς ποτὲ ὃ" περιεπατήσατε " κατὰ τὸν “ αἰῶνα τοῦ ΕΚΤΗΝ | ἃ κόσμου τούτου, “κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς "ἐξουσίας τοῦ “ἀέρος, τοῦ" ἣ: ἘΠ 

. 1 

Ὁ Ήδετε ΟὨΪΥ; παρ. Μεῖι. νἱ. τ᾿. 
ἁ Ηετε οὐἱγ; δος Οδἱ. ἱ. ς. ᾿ 

ς Κοχα. νυἹἱδ!. Σ, 4, χὶν. 1:6; 1 Οοσ. {ἰΐ. 3 δ]. ; 2 [οδῃ 6. 
6-:)] δὴ χίϊ. 31, χίν. 30, χνὶ. σι. ἱ {ΟἩ. ἐ. 21 τεῦ, Ε Αεῖε χχὶϊ. 23; 

1 Οος. ἰχ. 26, χίν. 9; τ Ὑδεβδ. ἱν. 17); εν. ἰχ. 2, χνὶ. 17) οὐΐυ; Ρβ. χνὶΐ. αἱ. 

λημας 44, 45, 48, εἴς. 
5 Ἐὸγσ ἀμαρτ., ἐπιθυμιαις Β. Αἴϊε; . 'π8. "μων ΜΒΌΕΕΟΡ, ἀ, ε, ἢ, 5, πὐδί Νυ]ς.. 

5γγ., Οορι., Εἰ, σοιῃ., Οσ., Εὐτῃα]., Ὑπάτγι., ᾿νὰς., Νὶςιοτίη., εἴς. ; ἰεχὶ ΚΙ,, τηοβὲ 
ΠΊ58., ΑΓ.-ΡοΪ., ΟἿτ.-ἰεχί-ςοπιτη., Πδσὰ., ΤῊΙ., Οες. 

5 Οπιῖς, 1... 

ἃ ἔυτῖπεσ τηδηϊεβιδείοη οὗ τπαὶ ρόνεσ οὗ 
αοά ν»ῃϊοἢ ννᾶβ βεεῆ ἴῃ (ἢς τεβυγγεςι!οη 
διὰ εχαϊϊδιίοη οὗ Οἤσίβι, παγηεῖν, ἱπ τπ6 
ταὶδὶπῷ οὗ ἴῃς ΕΡΠεβίδπβ τπεπιβεῖνεϑ ἴστοστα 
{δε ἀεαιῃ οἵἉ βίη ἱπίο ἃ πενν 1}6 ὑπο αοά, 
δηὰ τΠδὶ ποὶ οὗἉ ννοσβ Ὀυὲ οὗ ρτδςα. 

γες. :. καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκρούς : απὰ 
γομ, δεὶηρ ἀεαά. Ὑμε ςοπδιγυοτίοη ἰ8 
Ὀγοίκεπ, {πε ντίϊεγ τυγπίηρ ΟΗ͂ ἱπίο ἵννο 
τεϊδλιῖνε βϑεπίεποςβ (νν. 2, 3) δεΐογε ἣς 
ἱπιγοάυοεβ Π5 Ἰεδάϊηρ νεσῦ. Ηΐ 5 ογ᾽ ρίπαὶ 
βιδιετηἷεηῖ ἰδ τάκ ὉΡ ἀρδίῃ, ἃ8 δοῖης τ ηκ, 
αἵ ἴδε καὶ ὄντας νεκρούς οἵ νετ. 5 (ατίεξὉ., 
ἙΕῦςκ., εἰς.). Βυῖ ἴδε τεβυπιριίοη Ὀερὶπ8 
ταῖπεσ ἡ ἢ τς ὁ δὲ Θεὸς οἵ νετ. 4 (Μεγ., 
ΕἸ]., εἰς.). 850 τδὲ ὑμᾶς ὄντας Πετε ἰ5 
υπάετ τῆς γερίνεδη οὗ ἴῃε σνυνεζωοποίησε 
(νες. 5), δηὰ τε καί πδ8 ἴῆς ἴογτος οὗ 
“πὰ γοῦ ἴοο,᾽ “γοι, Αἷβο, 88 ννῈ}} 88 
ΟΒτῖδε ", ὙἼὲε ὄντας εἐχρτεββεβ ἴῃς ᾿οη- 
ἀἰτίοη {ΠεΥ ψνεσῖε ἴθ ψἤεη Οοά᾽ δ ρονγεῖ 
ντουρπὲ ἴπ τπεπι. Τῆς νεκρούς πιεᾶπβ 
πεῖῖμεῦ ἀγίρρ ποῖ "πονέαί, ποῖ γεῖ, ἀρβίῃ, 
εοπνάενιμεα ἰοὸ ἀξαίλ, Ὁὰϊ ἀεαά. Μεγει, 
ἰπάεεά, οοπίεπάᾶβ ἔοτ τῆς βεῆβε οὗ “ πιδὰς 
1120]6 ἴο εἴεγηδὶ ἀςβδίῃ,᾽" 45 ἢε αἷβοῖαϊςεβ ἴῃς 
Το] ονίης συνεζώοποιησεν, συνήγειρεν, 
συνεκάθισεν 85 ΡτοΪερτῖς ἰετπιβ. Βυῖ της 
ννΏο]ς βεγίεβ οὗ ἰεγπβ 8 δεδῖ υηδετβιοοά 
ἴο ἐχργεββ ἱπίηρβ ἄοπε ἴἤεη δηὰ βίδίεβ 
δεϊοηρίηρ ἴο τἴῃε δεῖυδὶ ργεβεηῖ.0 Τῆς 
νεκρούς, τπεταΐογε, πιεβηβ εἰλίεαϊγ οἵ 
τῥὶν ἐμαὶ ν ἀεαὰ, ἀπὰ τνῆδιὶ μαὰ εξ βαιά 
οὗ τῆς ρονεῖ οἵ σοὰ ἴῃ Οἢτίβι᾽᾿β ᾿δβε ἰβ 
πον ἀρρί!εὰ ἴο τε οδβε οἵ ἴδε τεδάειβ 
1πεπιδεῖνεβ. Τῆς ροννεσ ἴπαὶ ταϊβεὰ Οἢγῖβι 
ἥτοτὰ ἴδε ἀεδά δηὰ εχαϊιεὰ Ηἰπὶ ἰβ αἷδὸ ἴδε 
Ροννεσ τπδῖ τοοῖς ἔπεπὶ οὐυὲ οὗ ἴπε βίδϊε οὗ 
βρίστυδὶ ἀεαῖῃ πὰ ρᾶνε ἴπεπὶ ἃ πενν [{π 
δηά πεν ἀϊρηϊν νν ἢ ΟἾγίϑι.--- τοῖς παρ- 
απτώμασιν καὶ ταῖς ἁ ίαις : ἐπγομρὰ 
) οι ἐγεϑῥας5ἐ5 απ οἴη. ΟἹ τπε δυϊμογιῖν 
οἴδυςἢ υποὶδ]5 5  ΒΏΌΟ, βυςἢ Μεγβίοηβ 
ἃ8 ἴπε ὅϑυῖ. δηὰ τπε Νυϊρ., δπὰ βυςῇ 
Ἑλίδεῖβ 88 Τμεοά., ὑμῶν ἰδ ἴο Ὀὲ ἰπβετιεά 
δες ίαις. Τε ἀδῖ. ἰβ τῆς ἰπβίσυ- 
τηεπίαὶ ἀδῖ., “"ὉῪ τγεβραββεβ," ποῖ ἐπ 
τπαπὶ, ΠΟΙ ἄνὲπ ἐμ γέεῤῥεεί οἵ ἴδεπὶ 

ὁγτοντον ΕΘ, εἰς. 

(Μου!ε). Εἰγπιοϊορίςα!ν, παράπτωμα 
Ῥοίηῖβ ἴο βίῃ ἃ8 8 ἍΜ, δηὰ ρτία ἴο 
βίῃ 248 Μαέϊμγε. ἴΙῖ 18 ἱπιροββιῦϊε ἰο 68- 
120] 18}: Δτγ οἰεαγ ἀϊδτπςείοη Ῥεΐψεεη τπς 
Ὦνο πουῃ8 ἰῃ ἔπε ρ᾽υγαὶ ἔογῃβ, Δ5 ἰζ τῇς 
οὔς εχργεβδεά σεές ἀπά ἴῃς οἵποῖ ςέαέες 
οὗ βἷπ, οἵ 8ἃ5β ἰξ τῆς ἔοστηεσ στηεδηὶ βίπρὶε 
τσεβρδββεβ δηά ἴδε ἰδιίεν 1] κὶ πὰ 8 οἵ βἰη8. 
Ηετε βίη ἰδ {πὲ ννίοἢ τῆδκεβ ἀεδά---Πς 
οδυδε οὗ ἴπε ἀεδιῃ-δῖδῖε. [1π δε Κιπάγεά 
Ῥαββᾶρε ἱπ (οἱ. ἰϊ. 13 ννεὲ πᾶνε ἴῃπε βαπὶὲ 
ἰάδα εχρσεββεά ὃν τοῖς παραπτώ καὶ 
ἀκροβυστίςᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, {{, [ἢ {πε 
δεξὶ ΜΒ55. 85 τόδ ΜῈ οπχῖὶ ἐν. Τα 

ἰμβεσῖβ ἐν Ὀείοσε παραπτώμασι; ἱπ 
ΠΟ ἢ οᾶβς βίπ Ψψουϊά ἘΣ μευει τά τῆετα 
88 ἰΐβε} (δε βίδϊε οὗ ἀβδιῖῃ. 

ψεσ. 2. ἐν αἷς ποτὲ πε τε: 
τοἈλεγείη ἐπ ἐΐνε ῥαςί (ΕΝ, "" αἰοτεϊίγης ") 
)ε τοαϊλεά. Τδε αἷς τάκεβ τπε ρεπάες οὗ 
ἴτε πεᾶσεσ πουῃ, Ὀυϊ ταίεγβ ἴὸ Ὀοιἢ ἴῃς 
παραπτώ δηὰ ἐῆε ἁμαρτίαις. Ττεδ- 
ῬάΆ8568 Δπά βἰπ8 ψεσε ἴῃς ἀοπηδίη ἴῃ νος ἢ 
πεν δά τῃεῖς παθιὰ] σουγες οὗἁ [ἰξε ἰῃ 
ἐδεὶς ἤογπιεσ μεδίμπεη ἀδγβ.---κατὰ τὸν 
αἰῶνα τοῦ κι τούτον: ακεογάδη ἴἰο 
ἐλα ἐομγϑ6 (οἵ ἀρε) ο7 ἐλπὶς τοογϊ. ΑΒ πε 
ἐν οὗ τῆς ἰοττηε οἴδιδε γᾶνα τῇς δβιαίεὰ 
ΒΡΏεγε νυ πίπ ΠΟ ἢ τποῖγ ργς- ἢ τ βεῖδη 
11 π τπιονςά, 8δο πε κατά οἵ τἢϊ5 οἴδιιδε απὰ 
τῆς πεχὶ ρίνεβ ἴπε βιδπάλγά ἴο ψῃϊς ἢ ἰΐ 
τοποπρεάν δηὰ {πε βρίσι Ὁν ΜΙ ΟὮ ἰτ ννὰ8 
τυϊεὰ. Τῆε ρῆγαβε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον 
ταῖρι πᾶνε βυβῆςςά ; τῆς ΛΙΠετ ίογπι νν Π ἢ 
ἱπιγοάυςεβ δοιῇ αἰὼν ἀπά κι ἰδ τῦοσα 
εχργεββῖνε Τἢε κόσμος ἴ8 ἴδε ννοτ]ὰ 85 
πε οδ)]εςτίνε βγβίεπι οἵ τπΐη ΡΒ, πὰ ιμδὶ ἃ8 
εν]. ΥΤῆε αἰών ἰ8 τῆς νοι] 45. ἃ ννου]ά- 
Ρετίοά---ε ννοτ] ἃ δβ τγαηβϑίϊοσυ. [πϑυςῃ ἃ 
ςοππεοιίου 88 ἴῃς ργεϑεπῖ αἰὼν ςοπηε8 Πεᾶσγ 
ννπδῖ ννε υηδετβιδηὰ ὃν “ἴδε 5ρίσιϊ οὗ ἴῃς 
Ὅρε,᾽᾿ δυῖ 18 ΡεΓ δρ5 πιοϑὲ ὨΔΡΡΙΪΥ τεη- 
ἁἀεσεὰ ἐομγϑέ, 45 ἴῃδλι ννογὰ οοῆνευβ ἴδε 
ἴῆτες ἰάεαβ οὗ ἑέμογ, ἀφυείοῤηιεπί, ἀπὰ 
νι έεά σοπέϊπμαποο. ΤῊΪΒ οουγδα οὗ ἃ 
ννοι]ὰ νυ πίις ἢ 18 εν] 15. 1186 17 ἐνὶ], ἀπά ἴὸ 
ἵνα ἴῃ δοςογάδπος τ ἰτ 15 τὸ ᾿ἷνε ἱπ 
ἰσεβρᾶββεβ δηὰ βἰῃβ8.---κατὰ τὸν ἄρχοντα 
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τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος: σεοογάϊηρ ἰο ἐπε 
ῥγίμος οὐΓ ἐὰλε ῥοτσεν οὗ ἐπε αἷν. Αἥγεὶῖ 
ἄλτικεσ οοΐουτ ἰ8 πονν ρίνεη ἴο τῆς ἀεβογὶρ- 
τίοη οἵ τε ἔογπιεσ πεδίπεη νναὶὶς οὗ ἴῃοβε 
δάάτεββεὰ. Ὑπεὶς 1ὸὶ ννᾶ8 ἀεϊετγπιίπεὰ 
ἃπὰ βῃαρεὰ ὃν ἴῃε πηδβίεσ οἵ 81} εν], {πε 
ΒΌΡτεσης τυ ϊεσ οὗ 41} τπε ρόννεσβ οἵ ψἱοἰκεά- 
688. Ὑῇῆε ἰοτπιβ ΟὈνϊοΟυ ΒΥ ἀεϑίρπαῖς 
ϑαίδη, δυῖ τπεὶσ ῥγεοῖϑε δοῆβε 18 8Βοπιδ- 
νν δὶ ἀϊ βίους το ἀεςϊάε. Τῆτες ἀϊβετεηὶ 
8ῃδάεβ οὗ πιεδαπίηρ δῖε βυρρεβίεά ίου ἐξ- 
ονσία Πετε, υἱΣ., (α) δάρτεπια γίρλἑ οἵ 
ῥοισεγ, ἴθ ΜΏΪΟΝ οα8ὲ ἴῃς ἰάεα ᾿νου]ὰ ὃὈἊ 
δε ρυποε ἴο βοπι θεϊοηρβ ἴῃς δυτ πόσιν 
οὗ {πε αδἱγ; (δὴ) τε ἀονιαὶπ οὐ τῤάῴεγε οἱ 
δυϊποτίτν, 88 ροββί δ ἴῃ Οοἱ. ἱ. 13 (Ὁ ἤγγϑ., 
Τπεοά., Ἠοίπι., ΟἸεγ.); (ε) δυιδβογιν ἴῃ 
της εοἰ σους 8εηβε, ἴπε τοιϊδ εν οὗἩ εν] 

ὙΡΕΓΒ, 411] (Ππδὲ 15 Κκπονντι 45 ἐνὶ] δος ποτε. 
με τπϊτά βεῆβε ἰ8β βυρροτγίεἀ ἰῃ βοπιε 

ταεάβυγε Ὁ Εοπι. χίϊ!. 1, 2, δη ἃ ἰβ ρσείεγγεὰ 
ΌΥ πιοβῖ. Τῆς ἰάεα 8 Ὀδοοπηςβ “ἴῃς 
Ῥεΐπος ννῆο συ ]εβ ονεσ 411 τμαὶ 15. οδ᾽]οὰ 
Δαιπογιγ ". Ὑὲε ἀέρος ἴΠεη 18 Ρεβῖ ἰδκεη 
88 ἴδε γε. οὗ Ρίδος, ἀεπούηρ {πε σεαέ οὗ 
1818 ονεγϊογάβῃιρ οὗ εν]. Ὑπὲε ννοσά ἀήρ 
οδηποῖ δα ἴΔΚεη 88 εαυϊνα!επῖ ἴὸ νεμπάης 
(Αᾳυΐη.) οὐ οὐρανός (Ο]5}.) ος σκότος (ΚΙ.) 
οζ πνεῦμα (Η ἔπι.) ; πεί[Ππετ οαπ ἴἴ Ἔχργεβ8 
τε φηναϊϊέν οΥὗἨ ἔπεδβε εν! ροννεσβ--- μεῖς 
ἱποογρογεαὶ οὔ δεγίίογπι ἡδίυγες (Η δῃπ). 
ἴπ 11} 115 οἵπεν ΝΎΤ ὀοουττεηςεδ (Αςἰ8 χχί!. 
23:1 Οὐος. ἰχ. 26, χίν. 9; 1 7688. ἰν. 17; 
Κεν. ἰχ. 2, χνί. 17) ἰξ Ὧ45 {Πε [ἰϊογα] βεῆβε. 
11 μᾶβ ἴξ Πεῖε, δηὰά ἰξ ἀεβογίρεβ. ἴπεβε 
ἀεπιοηὶς ροννεῖβ 245 δεΐννεεπ εαγῖῃ δηὰ 
Βεάνεη, ἰπ παῖ “ δυρτγα-εγγεβίσίαὶ θυϊ δα Ὁ- 
Τεἰεβεῖα! τερίου (ὁ ὑπουράνιον τόπος, 
ΘΟ γγ8.) ψὨΙΟη βεεῖηβ ἴο δα, ἰζ ποῖ ἴδε 
δροᾶε, γεῖ ἴδ πδυηῖὶ οὗ εν] βρίγιιβ " (Ε|1.). 
Τῦυβ τῆς ῥγίποε οὗ εν] 18 ἀεϑβογί δεά 
88 ἴπε ]Ἰογά - Ῥατατηουπὶ ονεσ 8411] (ῃς 
ἀεπιοηὶς ροννεῖβ; δηά ἴπεβε ἀεπιοηῖς 
Ῥονγεσβ, ἃ8 δανίπρ {πεῖς βεᾶὶ ἱπ (δε 
Αἰτ, ἃτὲ ἀϊδβιϊηρυϊδῃεὰ ἔτοπι ἴπε δηρεῖβ 
ψ ἤοβε αδοάς ἰβ ἰπ ἤεδνεη (ἄγγελοι τῶν 
οὐρανῶν, Μαῖι. χχὶν. 36. Ὑηε ἘΔΌΡίπἰςαὶ 
ππτογδῖυσε 8485 τῆᾶπυ αχισγδοσγάϊπαγυν πὰ 
δτοίεβᾳμε βρεουϊδιϊοηβ δἀρουϊ ἴῃς ἀεςπιοηβ 
85 θείη τοίηιρεα (Ταϊπιυά, Ολαρὲρ., 2), 88 
ἀνε! ἶπρ ἴῃ τῆς αἷγ (Ε. Βεοδαι, Ῥοωμέ., ἴ, 
130, 4), δδουῖ ἴδε βου 8 οὗἉ ἀενὶ]β 48 ἄννε]]- 
ἱπς ἴῃ ἃ βιπιαπιεηξ ὑπάεσ ἴθ ϑρῆεῖς οὗ 
τῆς τίοου (ΤΊ λσαγες, ἴ. 9, 2), εἰς. ϑυςῇ 
ἔλποῖϊεβ νεῖ δῖίβο επίεσιδίηθά ὃν ἴδε 
ατεεκ ρἢ]οβοόρδοσβ, ἐ.ρ., ἴπε Ργιδαροόσζεδηβ 
(Ὀίος. Ινμϑεγὲ., νι. 2). Βαϊ ἴπεβε πᾶνα 
{ππ||ς οσ πὸ σεϊδιίοη ἴο πε ργεβεπὶ ραβϑᾶρε. 
[πη ῬηΠοΟ δηὰ ἰπ ἴῃς ]εννϑῃ Ῥβευάερὶ- 
ταρῃϊς νντι εἶπ ρβ τ ρΒ πιοσε αδκὶη ἴο ἱξ 
ἅτε ἰουπά. Τδετε ἰδ, 4.5΄., ἴῃς ἀεβοτί ρείοη 
οὗ Βεϊϊασ 85 ἴμε ἀέριον πνεῦμα (Τεςέ. χίϊ. 
Ῥαίν. Ῥ. 720); οἵ ἴπε ““ΡῬείπος οὗ πὶβ 
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νοῦ " 48 ἀνεὶς ἰπ τῆς βγρνεανεενέ 
(Α:οεης. 15α., το) ; οὗ με “ αἱσ᾿᾿ 25 ρεορὶεὰ 
Ὁγ φοκμἰς (Ρῃΐϊο, Οἐρ., ἰ. 263). Βυϊ ἐνεῆ 
τδεβε ἔοτπι νεγὺ ραγῖϊαὶ δπαϊορίεβ, πὰ τῆς 
Ῥαββαρεβ ἱἰπ ἴῃς Βοοὶ οὗ ποιὰ (ςὮ. χν., 
ΙοΟ, 11, 12; χνὶί., 1), ΨΒϊοδ πᾶνε Ὀεεη 
ἴαίκεη ἴο γείεγ ἴο ἔπε βυδ͵εςὶ, ἂγε οὗ υη- 
Τετίαίπ ἱπιεγρτγείδιίοη (οἷ. Οασ]εβ, Βοοὲ 
οΓ Ἑποεῆ, Ρ. 84)ἅ. Υὲ ἢδνε τὸ ἀεβηίιε 
Κπον]ςεάρε, ἰΒεγείοσε, οὗ τδε οτίρὶπ οὗ τ ἷ5 
ἰάεα. Βαϊ ἰξ βεεπὶβ ἴο δᾶνε Ὀεεη ἐδγ, 
ἐπουρἢ το ἴδε τεδάδτβ ἴὸ γεαυΐγε πὸ Ἔχρὶδ- 
πδιίοῃ.---τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦν- 
τὸς ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: ογ΄ ἐἀε 
φῤὶγίε ἱπαΐ τοογἀείκ ποῖ ἐπ ἐλδ Ξοὴης 0) 
ἀϊδοδεάέσηεε. Ἦον ἰδ {πε ρεῃ. τοῦ πνεύ- 
ματος ἴο δε οοπεβιίγυεὦ } [Ιὲ παδῖυσγδιν 
βυρξεβὶβ ἰἴβεϊῦ ἴὸ τεραγὰ τῆς “βρίγιι " 
πον πιεπιίοπθά 88 ἱπ δρροβίτίοῃ ἴὸ ἴδε 
“ Ῥχίῃςα ᾿᾿ 7υδῖ ἀεξογίρεά. Βαϊ ἴο υπάσετ- 
βίδη ἴῃε ρεπ. μεσζε 5 ςοπιπυίηρ ἴῃς δος. 
ἄρχοντα (ΚΕὔςκ., Πε ννεῖῖε, ΒΙεεΐς, εἰς.) ἰ5 
ἴο ἴᾶϊκε ἴοο νἱοϊβηξ 4 ᾿ἰδετῖγ ἢ σταπηπιᾶσγ. 
Τῆε τοῦ πνεύματος ἴδ ὑπάετ ἴῃε τερίπηεη 
οὔ ἰπε ἄρχοντα 88 {πε ἐξονσίας ἰ5, ἀπὰ ἴὶ 
αἀδὰβ βοιπμειῃίηρ ἴο ἴῃς ἰάεα. Τδε συϊες 
ονετ 411 ἐπδὶ ἰ8 οδἱεά δυϊμογὶν 18 αἶβο ἴῃς 
τυαῖες ονες {πἰ8 ραγιϊουϊαγ βρίγιι. [τ ἰ8 
οδ᾽εοιοὰ τμαὲ τπε ἀεβίρπαϊοη οὗ δ γυΐες 
Ονεῖ ὦ τῤὲγίέ ἰΒ ἂἃπ ἀποπιαῖγ. Βυΐ Ψε 
δᾶνε ἃ ρΡᾶγϑ]]εἱ ἰπ τῆς Ῥαυ]ηε ἀεδβοσιριίοα 
οἵ ΟὨγίβε 8 Κυρίον πνεύματος (2 Οος. ἰἰϊ. 
18). Τῆε πνεῦμα Πεῖε 15 ποῖ ἴπε βρίτϊ 
οἵ τηϊηὰ οὗ "παρ (νος ψου]ὰ Ὀς ἱποοη- 
εἰβίεπι τ τῃς ἕοτος οὗ τῇς ἐξονσίαε), 
Ποῖ ἰβ ἴξ ἃ εοἰϊθοέδυε ἴεττὰ εαυϊνα!επὲ τὸ 
ἴδε ἐξουσία (ἰοτ 115 ἔοττπι ἰβ αἀραΐπβι (Παϊ, 
5 18 8150 τῆς βιδίεπιεπὶ οἵ [18 ορεγαῖοη). 
1 18 εἰμεν (α) τῆς ενὶ] ἰωως ἷφ οὐ ῥοιϑεν 
παῖ σοπηεβ ἰπῖο τδη ἔγοπὶ ϑαίΐδῃ, τῷ τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμον, : Οος. ἰϊ. 12; τὸ τοῦ 
ἀντιχρίστον, : [οπη ϊν. 3; τερον πνεῦμα 
λαμβάνειν, ἘρΡΉ. ἱν. 23 ; οΥ (δ) ἐδε Ρεῖ- 
8Βοηδὶ ϑρίσίτ---π δὲ ρασγιίου ας ϑριγῖ ννδοθς 
ἀοπιαίῃ δπὰ ννοσκ σὲ ἴῃ ενὶ πιεπ.0 Τῆς 
Ἰαΐιατ 18 ρεσῆδρβ ἴο Ῥε ργεξεγγεά, ἃ8 ἰπ πόσα 
ἀεβηίτε δοςογάδησε νντἢ ἔπ σοηῖγαβὲ ντἢ 
τὰς Ηοῖγ ϑρίτι: οὐ αοά νυ ῃϊοἢ βεαπιβ ἴὸ 
δε ἴῃ νίεψν. ΒΥ ἀπειθεία ἰ8 πιεληὶ ποὶ 
τΆοΓΟΙΥ τ αδειεῦ Ῥυῖ αἀἐξοδεάέεπος. 115 
βιδιεὰ βεῆβε ἱπ τῆς ΝΤῚ ἰβ τμδῖ οὗ “ οὐϑβι- 
παῖς ορροϑίκίοῃ ἴοὸ ἴῇς Ὀϊνὶπε νη} " 
(ΤΒαν.- Οτίπιπι, σμὸ υοοεὴ. Τῆς ἰεῖτὰ 
νὶός ἴπ ἰϊ6 τορίςδὶ βεῆβε δηὰ [οἱ] οννεά 
ὃν ἴδε βεη. οἵ ἃ ἐλένιρ, ἐχργεββεβ νῃδὶ ἰ8 
ἴῃ ἱπείπηδῖε τεϊδιίου ἴο ἔπε τπίπρ, νυδδὶ 
δεΐοπρβ ἴο ἰξ δπὰ πδβ ἰΐζ 88 118 ἱππαῖς 
αδγ. ““8οπη8 οἵ ἀϊβορεάΐεηοε" δῖ 
οϑε ἴο Ψοπι ἀϊβορεάϊΐδηςος 18 ἐπ εἷς ΝΟ ΤΥ 

πδῖυγε δη ἃ οβδβεηκαὶ ομασζαοῖοσ, ννῆο Ὀεϊοπί 
Ψ ΠΟΙ ἴο ἴξ. [ἐ ἰ8 ἃ με ]1-κπονσῃ Ἡεῦγεν 
ἰάϊοπι, οοςσυττίηρ οἴξεη ἰπ τῆς ΝΤ,, εβρεοὶ- 
ΑΙ ἰπ ἴδε οᾶβε οἵ Ηεργαίβπιβ οὗ ἰγδη8- 
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Ὁ πνεύματος τοῦ νῦν ' ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς " υἱοῖς τῆς " ἀπειθείας, 3. ἐν Β-Ί,ακε ἰς. 
οἷς καὶ ἡμεῖς 1 πάντες 2 ' ἀνεστράφημεν ποτὲ ἐν ταῖς " ἐπιθυμίαις πὲ τοῖο 
τῆς "σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ " θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν 

“ διανοιῶν, καὶ ἦμεν" "τέκνα “ φύσει " ὀργῆς " ὡς καὶ "οἱ λοιποί" 
1 08. ἔ αἱ τεῆ. 

αν. ΧΙ. 

2 ει. ἰδ. 18; βες εῦ. χ 31; Εσχεῖ. χίχ. 6. 

για Ἰόβα 

ις 3 ΡξΜεῖιι. χὶ το: 
: 2 Ῥεῖ. ἐν τῷ; [κ. ἵν. 4. 4ᾳ ΒουΣ. ἱϊ. τς; 6]. 

εὐ ΎΒεεε. ἰν. 13, ν. 6; τ Τίσω. ν. 20; εν. χὶ. 13 αἱ. 

Ἰ και ἡμεῖς οπι. ΕΟΤ, ἢ νμ. ΑΠΚ. 
3 παντ. οἵη. 17, 68, 74, 115, ν.-Π18., ὅγτΓ., ΑΥ.-ετρ.. Το. Απηδτϑι. ἢ πᾶντες ἡμ. 73: 

εἰ πος σί ονηιπες Ἑοτιυη-ἰη Αὐὑν. 

5ΈἘος ̓ἥρεν, ἥμεθα 9) Ἐ 17,73. Οτῖξ.ς; ἴεχὶ ΑΠΕΕΟΘΚΙΕΡ, ΟἸει., Ὀϊά., ΟἿς., Τβάσι., 

4 υσ. τεκ. ΑὈΕΕΟΙΡ 3, 37, 80, τοῦ-8-16, 1τ., ΝΊξ.» Ατπι., Οτίρ.,., Ὀϊά., Ὑδάσι., 
1,.αι. Ἑλίπετῖβ ; ἴεχὶ ΒΚ, αἱ. ρίες. Ογίρ..» ΟἿσ., ἤδγ., Τεσῖ. ; φυσει ὁπ). το, Ετῇ., 
ΟἸεπι. ; τεκνα ὀργῆς φυσει Ογτ. ; οργης τεκνα (Ἰεπ}. 

Ἰλιῖοπ. Βαϊ ἴδε βαπηε οἱ βἰσῃϊ]ας ἔοττῃβ 
ἃτε ἰουπά πονν ἂπὰ δρδίῃ ἱπ ρτοίδῃε 
Οτεεκ, Ἵβρεςοῖα!ν ἱπ ἱπβοσίρεοπβ δηὰ ἴῃ 
ἀϊρηϊβεά βρεεςῇ (οἷ. ΡΙΔιο᾽ Β υβε οὗ ἔκγο- 
γος, Ρλαεάν., Ὁ. 275 Ὁ), ἴδε νἱὸς τύχης οὗ 
τῆε Ὑταρεάϊδπα, εἴς. ; 8εεὲ ἢ εἰββπιᾶπῃ, 
Βιίδίς δίναϊες, Ῥῃ. 1τό1:-ἰό6. Τῆς νῦν 
ἄοεϑβ ποῖ τεΐεσ ἴο ἴδε ρτγεϑεηΐϊ ἰῃ Ἴοοπίγαβι 
νὰ ἴπς ἐυτυτς οὗ {πε Ῥαζουβία (Ο]8}.), 
ποῦ ἢ ΔτΥ οΟἵπεῦ ἔπΐυγε ; ΠΟΙ ἀραίη 18 τ 
τ “ Ευέη πον," ψψὨῖοἢ νουϊά ἢανε Ὀεεα 
καὶ νῦν. [τ Ἰοοῖκβ Ῥδοῖ ὕροη ἴδε ργενίουβ 
πότε, Δτιὰ ςοπίταβίβ ἴπε ργεβεηῖ ννουϊηρ᾽ 
οὗ τῃε πνεῦμα «ἱ ἴδε ραβδί. Οπες δαὶ 
δρί τὶς νογκεὰ πὶ 411 τοϑε δἀἀγεββεὰ ; ποῖσ 
1 ψοτίκβ ποῖ ἰπ ἴμοτ ἱπάεςά, Ὀυϊ πῃ τποβ6 
εἰνεη ονεῖ ἴο ἀϊξοδεάΐεηςε ἴο Οοά᾽ 5 ψ}}}]. 
80 ἴδε Ἰοτάξδιρ Ὀεϊοηρίῃρ ἴο ἴῃς Ῥηηοε οὗ 
εν]] εχίεπάβ ποῖ οἹἱυ ονετ 211} [ῃοδε τηδ] στ 
Ῥοννεῖβ ὑ"ῃοβε βεδῖ ἰ8 'π ἴῃε δἱἷἱγ, δυϊ αἰβὸ 
ἃηὰ τῦοτε ραγιου εν ονεῖ τῆδὲ ϑρί πὶ 
ΨῆΟ ορεογαῖεβ 38 ἃπ ἘΠΕσΩῪ Οὗ υυ͵ἱοκεάπεββ 
ἴῃ ἴδε Πελεῖβ οὗ πίεῃ ορροβεά ἰο σοὰ. 

ψετ. 3. ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεσ- 
τράφημέν ποτε: α"ΟΉΡρ' τολονι αἷδο τος αἰ 
λαά ομν ἰΐζε απὰ τοαἱὰ αὔογείένιε. ΤΣ 
ΑΝ εἶνεβ "αἰϑδὸ νε 411᾽"; Τγπά., Οον., 
αεπ., “ννε αἷδο δδά""; Βίβῃ., “νὰ 811} 
μδὰ"; ΕΝ, “ν᾿ε δἷ8βοὸ 811". Ὑτῆε ἐν οἷς 
ολπηοὶ πιεδη “πη ἩνΠΙοἢ ἐγέσῥας5ε5" (80 
85υτ1., [ετ., Βεης., εἴς,); ἔοσ ἴῃς ὑμῶν οὗ 
ΨΕΓΟΙ 15 ἀραϊηβὶ ἴῃδι, δηὰ ἴῃς ἔογηι ννουἱά 
πᾶνε θέε ἐν αἷς 485 τυϊεὰ Όγ τῆς πεδγεβὶ 
που ἁμαρτίαις. [ἰ οΔη ΟΠΪΥ τεΐεσ ἴο τπε 
νἱοὶ τῆς ἀπειθείας. ΤἼε καὶ ἡμεῖς πάν- 
τες ἰβ ἴῃ σοπίταβὶ ἢ πε κῶν ὑμᾶς οὗ 
νει. 1 δηά ἴδε περιεπατήσατε οἵ νεῖ. Δ. 
Ῥαυ! Πδὰ ὃς; ΌΥ πρεαμιηξ οἴ πε πηογὰ] 
ςοηάιτίοη οὐ ἴπεεε ΟεπΈ}]εβ Ὀεΐοσε ἐμεῖς 
ςοηνεζβίοθ. Ηδς πον δάάς δὲ τΠε86 

ΟΘεηΈ1ε8 ψεσε 'ἰπ ΠΟ ἐχοεριίομδὶ ροβίοη 
ἴῃ τπαὶ τεβρεςῖ, Ὀπὶ ἐπὶ 411, 7ενν5 25 ννεὶ] 
8ἃ5 ατεεῖκβ, [εν 8}- ΟΠ χιβείδης Π|Κὸ Ὠἰπιβς 
ὯΟ ἰε85 πὴ αεπεῖε ΟἩγίβιϊαηβ {κα ἢὶ8 
τεδάετβ, ἢδὰ ὕεεῃ ἀπιοπᾷ ἴδοβε ννῇο οπςε 
Ἰνεὰ ἴῃ οὐὈβιϊπαιε ἀϊβοδεάϊεπος ἴο ἀοά. 
Ῥαυΐ βεϊάοπι πιῖβϑεβ ἴῃς ορροτγίυπίγ οὗ 
ἀεοϊαγίηρ τπῈ ἀπίνεῦϑαὶ βἰηέυϊηε 55 οὗ πηεπ, 
ἴδε ἀϊτε ἰενεῖ οἵ οογτιιρίπεββ οπ ννῃὶςἢ 41], 
δονένεσ ἴμεν ἀϊβετγεά ἴῃ γᾶος οἵ ρσίνιερε, 
βιίοοά, 850 Πεσὲ ἴδε ἡμεῖς πάντες ἴ5 δεδὲ 
ἰλκεη ἱπ [8 υἱπιοδὲ Ὀγεδάτῃ---ποὶῖ πηογεῖν 
“41} {δε [εν 88- ΟΠ τ βιίδηβ" (Μεγ.), δυϊ 
Ξε ἴδε ψΒοῖε δοάγ οὔυβ ΟἸὨτγίβείαπβ, [εν 88 
δηὰ Οαπεῖε Αἰϊκε ἱποίυδεά. Εος {δε 
περιεπατήσατε οἵ νεῖ. 2 ΜῈ πᾶνε πον 
ἀνεστράφημεν, ““Πεὰ οὐὖτ ςοηνεγβαιίοη " 

» “ ςοηνετβεᾶ " (ΕΠεπ,.), “ [ἱνεὰ ᾽" 

(Εν). τἴκε τε Ηερ. Ἴ 27 τε ἀεποῖεβ 
οὔς᾽ 5 να, δἰ8β δοῦνε, ορεη ἴτε, 18. ννδ 
οὗ οοηδυςείηρ Πίπηϑε!.---ν ταῖς ἐπιθυμί- 
αις τῆς ἡμῶν: ἐκ ἐλ ἱμςἐς οΥΓ ΟΩν 
,Μέσκ. Ῥεἤπίκτίοη οὗ ἴῃς ἀοπιαὶπ ος εἰε- 
ταεπῖ ἴῃ ΨὩϊοἢ τπεὶγ {πὶ οπος νν85 βρεηῖ. 
Τὶ κερὶ υἱτδὶπ τς σοπῆηεβ οὔτπς ἀρρεῖτεβ 
ἃηὰ ἱπιρυΐδεβ ἤγορεσ ἴο αϊΐεθ ἢυπιδη 
πδῖυγε οἵ βρτίηρσὶπα ἔτοπι ἰ. Τῆς που 
ἐπιθυμία Πα 118 υδυδ] βεηβς οἵ ἐγαυϊΐνᾷ, 
τῆε οτγανίηρ ἰη ραγιϊςυϊας οὐἨ ννυπαῖ 8 ἔοσ- 
διάδεη ; σάρξ ἰῃ κε πιδῆπεσ ἴδ ἰΐβ 
ἴατψε, τῃεοϊορίοα! 8επβε, δυπιᾶη πδῖυτο 
Ὧἃ8 δυσῃ, ἰῃ ἰϊ8 ΡὮγδίςαὶ, πιοηῖλὶ δηὰ 
τηογαϊὶ επτγεῖν, οοπδβιδογεά ἃς δραγὶ ἔγοπὶ 
Αοά δπὰ υπάες τῇς ἀοπιϊπίοη οἵ δίῃ. --- 
ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ 
τῶν διανοιῶν: ἀοικᾳ ἰδο ἀφεῖγεΣ ο7Γ ἐδ 
»Μεελ απὰ οΥ ἐκ’ ἐδονχλίς. Τῆς ποι- 
οὗντες ἰδ Βυ Πς ἘΠ ῚῪ ταρτοβοπιϑὰ Ὁγ τη 6 
“ ἀοΐηρ " οἵ ννγεϊ., ὥὦον,, Εἴνεπι., ΕΝ. 
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ἐπ 
«Ὁ. 7,18. αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν 

τ Οουβις., α 
Τίπι. νἱ. 
18; ]δγεβ 

ἰ. 5. οι. ἰχ. 23 δὶ. ; ἴἕυκκα ἱ. ραββίτα. 
χ Οοἱ. ἰϊ..13 ΟὨΪΥ ἢ. 

1 Οπὶὶ εν 3. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

4. ὁ δὲ θεὸς, "πλούσιος ὧν ᾿ ἐνὶ " ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην 

ἡμᾶς, 5. καὶ ὄντας ἡμᾶς ἢ “νεκροὺς τοῖς 
“παραπτώμασιν“ "συνεζωοποίησεν ὅ τῷ χριστῷ (" χάριτίὁ ἐστε σεσωσ- 

νΟΒ.ἱ γ; ἴυὐκε ἰδ, 8; [δ νἱΐ. 24; τ Τίγα. ἱ. 18 αἱ. 
γ5Ξ Εοις. ἰἰϊ. 24, δῇ ά Ῥδὺϊ ραβεὶπ). 

1. 

Ξαντον οι. ὈΕΌῸ 73, 118, ἃ, ε, α, [»αἰ. Ἐδίμετβ, ἰπβεγὶ θείοτε αγαπ. 30, 115-20. 

ξΞημας οηι. 73, 118, Ογτ.-] ες. 

4 Ἐρτ τοις παραπτ.; ταις ἀμαρτιαις ὈῈΕ, εἴς. ; ἐν τ. παραπτ. Β, ὅγτι., Οορι., αἱ. ; 
Β αἀάβ και ταις ἐπιθυμιαις. ,͵ 

δ Ἰῃβεγὶ εν Ῥείογε τω Χριστω Β 17, 73, 118, το, Οορι., Ατηι., Οἢς., Ῥδηι., ΝἹςοιοτίη., 
εἴς. 

5 Βείοτε χαριτι ἰπβετὶ ον (-- ομ)μδ), ὈΕΈΟ, ἀ, ε, ἢ, αν, Νυϊς., ΝΊἸςτοτίη., Απιρτοβίαβε., 
Αὐυρ., εἴς, ον τη Ὀ Ἑ. 

Τῆς ΑΚ δηὰά οἴδες Νεγβίοηβ ρῖνε "" δ]- 
ΒΠη σ᾿. ὙΠε νοτὰ θέλημα ἰδ οἵ νετγ τᾶγε 

᾿ Ορούτστεπος, Ἔχοορῖ ἰη δΙ0]1ς4] δη ἃ εςς] ε5ὶ- 
δβιϊοαὶ! ατεεκ [τ ἀεποῖεςβ ργορεγὶν ἴπε 
ἐλὶπρ τοὶ ]εα, Ὀὰῖ 18 υδεά 4150 οὐ τῆς Ὠϊνίης 
ῥμνῥοϑε (ε.ρ., ἘΡΏ. ἱ. 9), οὐ εονπαραπα Ξ 
Ἐρῇ. ν. 17), εἰς. Ηδετε, 28 αἷδο ἰῃ ἰοῇη 
ἷ. 13, ἰἰ ἀεποίῖςβ ἑμοἑ παξέοη οὐ ἀἐϑγε. Ὑπα 
Ῥὶ. διανοιῶν ἰ5 ὈῬεβὲ τεηδετεά “που ρὮ 8," 
ΜῈ ννγοἹ., Οον., Εδεπι. πὰ ΕΝ πιδγρίῃ; 
ΕΝ τεχὶ, ἰο] οί πε ΑΝ πὰ οἵδες Ν εσ- 
βίομβ, ρίνεβ “ τηϊπὰ ᾽"᾿, [ἢ τῆς ΧΧ {πε 

βἰησυϊαι τεργεβεηῖβ (ἃς ΟΤ Ὡ, δηά ἀε- 
ποῖεβ ἐπερεπα ἴῃ τῆς ἴαγρε βεῆβε, ἱποϊ δίνας 
οὗ υπάἀετβιδηάϊηρ, ἐδεϊίπρ απὰ ἀεβίγίπρ. ἵἰ 
18 οηἵγν ἴῃς οσοηΐϊεχὶ τῃδὶ ρῖνεβ ἴἴ τῇς Β6η8ς 
οἵ τοἱελεὰ τοῦδ. Ὑννο βουζοεβ οὗ ἐνὶ] 
ἅἀεβῖγε δηά ἱπηραΐβε, τπεγοίοσα, ἀγα ἰηάϊ- 
οδιςὰ δεῖε, υἱς., οὖζγ ἔδίϊεη πδῖυσε ἴῃ 
Βόπεσγαὶ δηά τῆς ἰδϑοσδίογυ οἵ ρεγνεγίεὰ 
τῃουρῆῖδβ, ἱπιργεββίοηβ, ἱπιαρίπατίοηβ, νο- 
Ἰπίοπβ, πῃ ραγιςυϊασ.---καὶ ἦμεν τέκνα 
φύσει ὀργῆς: αμά τοεγε οὐξάγεπ ὃγ 
παίμγο οὗΓἩἍ ὠὡγαίξ. ““ΟΠΠάγοη,᾽" ταῖποτ 
δα “ ἐλε οὨ]άτεη," δ5. ἰτ ἰβ ρίνεῃ ὉῪ 
ΑΝ πά 41] ἴῃς οἵπες οἷά Εηρ θη Νετ- 
βίοπβ (εχεερὶ γοὶ., ψῆο [88 “τῆς 
805). Ετοπὶ ψνπδὶ ἢς δηὰ ἢῖ58 ἐεἶϊον,- 
ΟὨ γί ϑιῖδπβ ἐξά ἴῃ {πεῖς ῥργε- ΟΠ τ βείδη [τς, 
Ῥαυΐ τυτη8 πον ἴο ννῆδιὶ πον τσεγό ἴΠεη. 
ὙΠε βιδιετηεης 18 80 οοπβιίσυοϊε 48 (ο 
ἴῆγονν τπε οι εῦ ἐπιρμαβὶβ οα ἴπε ἦμεν 
ἃπὰ τε ὀργῆς. Εος ἦμεν τῆς Ὀεῖίει 
αἰϊεβῖεά ἴοτη ἰβ ἤ ϑοόοσῦὶς ροοὰ 
Μ995. «δπὰ νεγβίοηβ («ΘΟ Ρ, ϑυτ.- δτζοῖ., 
Μνυΐε.) τεδὰ φύσει τέκνα, Δηἀ τῃδἱ οτάετ ἰδ 
δοοεριεά ΌΥ 1,Δοῃπιᾶπη, νυ ἢ ἃ ρίδος ἰ5 
εἰνεη ἴτ ἰπ ἴῃς τηλγρὶη Ὁν Ττερεῖ ]εβ. Τῆς 
ογάες τέκνα φύσει, ἢοννενεῖ, νος ἰδ 
παῖ οὗ ΜΒΚ, ΟἾγγϑβ., εἴς., ἀπᾶὰ δοῖἢ {πα 
ΤΑ δπά τἣς ΕΝ, ἰ5 ἴο θὲ ργεξεγσεαά. Τῆς 
ἦμεν τηᾶκεβ ἴξ οἰεας τπδὶ ἰξ 18 ὯὩΟ Ιοῆρεῖ 

ἀοὶπρ (ποιοῦντες) Βίτ.ρῚγ ἴδδὲ 15 ἴῃ νίενε, 
Ῥυῖ δειηρ, εοπάἑέίοπ. ΤὨς τέκνα 5 τῇς 
δᾶτιε κίπὰ οἵ ἰάϊοπιδιῖς ρῆγαβθε 88 {πε 
ἔοττηεσ νἷοί, οηἷν, [ ροβϑβίδὶς, βίγτοη ες πὰ 
τογε βίριίῆοδηι. ἴὲ ἀεβοῦθεβ ἴποβε ἰπ 
νίενν ἃ8 ποῖ ΟὨΪΥ ΨΟγὮΥ οὗ τπε ὀργή, Ὀυϊ 
δοῖυλ}ν ςμδ)εεέ το ἴτ, ἀεβηϊεῖν κπάεν ἴς. 
Βυιῖ νῆδι ἴ5 τη15 ὀργή ἰἴ8ε17) Ιἐ ἰ5 ποὶ 
ἴο ὃς ἰἀεπεϊδεά νυν ῥμηὲέΐσε νὲρ λέεοις- 
πέος (τιμωρία), ῤῥκηίδλνιεπέ (κόλασι), 
ἔυϊυτα ἡνάρν»ιεπέ, οὐ ἴπε εὔεεέ οἵ αοά᾽ 8 
Ῥτεβεπὶ ἰυάρτηεπε οὗ πιεῃ, Ὀυὶ ἀεποῖεβ 
τῆς φναϊτέν οὐ αῇεείμς οἵ σταῖῃ. Βιυῖ 5 
τ για 5 τι οὐ Οοας Τῆς νογὰ ἰ5 
σεγίδι ΠΥ υϑεὰ οὗὨ ἔπε ραββίοη οὗ στα ἴῃ 
5 (Ερῃ. ἵν. 31; Οοἱ. 111, 8; 45. ᾿. 19, 
εἴς.), ἀπά 30 ἴδε ψνῇοῖε ρῆγαβε ἰ5 υπάετ- 
βῖοοά Ὀγ βοπιε ἴο τπδδῃ ποιῃίπρ' πιοσε ἤδη 
τῆδὲ ἴποβε τείειγεὰ ἴο ννεζε ρίνεη ἴο νίο- 
Ἰεηῖ δηρες οἵ πηρονεγηδῦϊε ἱπιρυΐδβε (ε.6΄.ν 
Μαυτῖςε, ὕπέέν, Ρ. 538). Βυϊ τῃϊ8 νουἹὰ 
δἀά 1ππ|6 οὐ ποιῃίηρ ἴο ναὶ νγὰβ βαϊὰ οἵ 
τῆς Ἰυβὲ8 οὗ ἴπε ἤεβῃ δπὰ ἱπουρῆϊβ, ἀπά 
ψουὰ διτὶρ τη ΨΠοῖς βιδιεπηεηὶ οὗ ἰϊβ 
Ῥοίΐηξ, ἐϊ8 Βοϊεσπητῖν, δηὰ ἴἴ5 απ νεγβα! γ. 
[τ 18 τὴ6 Ὠινίπε ψτδῇ τὶ [5 ἰπ νίενν πετε; 
88 ἰἰ 18, ἱπάεςεά, ἴῃ τῆϊγίδεη ουὔἱ οὗ τννεπιν 
Τσουγγεποςβ ἰῇ {πε Ῥαιυϊΐΐηε τ επρε, πὰ 
ἴπαϊ, ἴοο, ψ ῃεῖπες ἢ οἵ υυϊϊπουῖ τπε 
ἀεβηίτε δγιῖοῖς οὐ τε ἀεδηΐηρ Θεοῦ (ο. 
Μουϊς, ἐπ ἰος.). ὙΠὶ8 ΠοΙ͂Υ ἀϊδρίεαβυγα 
οἵ Οοὰ ν»ἱτἢ 8ἰπ ἰ8 ποῖ ἱποοπβίβίεπι ν ἰῇ 
Η!5 ἰονε, δυὶ ἰ5 ἴῃς τεαςϊίοη οὗ τπδῖ ἷἶονε 
ἀξδίπες πε ἀεπίαὶ οὗ ἰϊ8 βονεγεῖζτι τίρμιβ 
οὗ τεβροηβῖνς ἰονε. Τῆς ἴογηὶ φύσις, 
τπουρἢ ἰδ πᾶν οςοαβίοπ δ Ὀς ΔρΡΙοὰ ἴο 
ννδδιὶ ἰβ λαδίέκαϊ! οὐ ἴο σπδγδοῖεσ 85 ἀε- 
τυεϊοῤεά, τλεῶ 8 ῬτΟΡΕΥ͂Υ ννῆδι ἰ8 ἑμπαίε, 
ἐνιῤῥαπέεά, ἴῃ ὁτὲ ὉΥ καίηγε, ἀπὰ {π|8 ἢ 
ἀϊῆεγεηὶ βμδάεβ οὗ πιεδπίπρ (ς7}., 6.8. 
Εοπι. 11. 14; Οδ1]. ᾿ϊ. 1:5, ἵν. 8, εἴς.). 
Τῆς οἷαυδε πιεᾶπβ, ἱπογείοσα, ἴδδξ ἰπ 
τπεῖγ ῥγε- γί βιίδη 1ὸθὶ ἴῆοβς τιδαπὶ ὉῪ 
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τε ἡμεῖς πάντες ψνεῖε ἰπ ἴδε οοηάϊκίοη 
οὗ δυδ)εςτίοη το τμε Ὀινίπα ᾿γῖῃ ; δηὰ 
τπαὶ {πεν ψετε 80 ποῖ ὃν ἀεεά πιογεῖγυ, 
ποῖ ὉΥ οἰτουπιδίδηος, ΠΟΙ ὉΥ Ρᾶβ881 
ἴπῖο ἴξ, Βαϊ ΌΥ πδῖυγε. ὙΠεὶσ υηίνετ: 
βἰὶπ 8διᾶβ ὕεεη αἰτελὰν δηγηεά. Τῆΐβ 
υηΐϊνοτδαὶ βίπ 18 πον ἀεβογίδεὰ 88 δὶπ ὉῪ 
ῃαῖυτε. Βεγοπὰ (8 Ραυΐ ἄοεβ ποῖ δὸ 
ἰπ τς ργεβεηῖ ραβϑβᾶψε. Βυῖ ἴδε οπε ἴδ 
ἴδε ἐχραπδιίοη οὗ ἴδε οἴπεσ. ἰ]ηἱνεγβαὶ 
βίἴῃ ἰγρίϊεβ ἃ ἰᾶνν οὗ βἰππίηρ, ἃ βίη (ῃδὲ ἰ5 
οὗ ἴτε πδῖυτγε ; ἀπά 1ἢϊ8, αραίπ, ἰβ ἴπε ἐχ- 
Ῥἰδπδιίοη οὗ ἴῃς ἕδος ἰπαὶ 41} δὲ υηάεσ 
τῆς Ὀινίης Ψταῖῃ. Εοτσ πε Ὀϊνὶπε ννταῖῃ 
ΤΡεσγδαῖεβ οὐἷν σε δίῃ 8. Ηετα ἰ5 τῆς 
εββδεηῖίδὶ τηεληίηρ οὗ ἴδε ἀοςιτίπε οὗ 
ογὶρίπαὶ εἶπ. Τδδὶ ἰὲ ἥπὰβ δὴν Ἰυϑιῆ- 
ολϊίοη Πέτα ἰ8 ἀεηϊςεά, ἱπάςεά, Ὁ 8οπιε; 
Ἔνθ Ὁγ Μεγεῖ, ννῆο δάση δ, βοννενοσ, ἔπδὲ 
εἰβεννῆετγε (4... ἰπ Εοπι. νἱ.) Ῥαὰ τεσ ε8 
τπαῖ τμεσα 15 ἃ ργίποίρὶς οὗ βίῃ ἴῃ πιδῃ ὃν 
παῖυτε, ἀπά δαὶ πιᾶῃ βἰηβ δοῖΐυ δ! ὃε- 
οδυδε οὗ τπδλὲ ἰπηδῖε ργίποῖρῖε. Βαυῖ με 
Διρυεβ ἐμαὶ ἰδ 8 ἰη νίττας ποῖ οὗ {δὲ 
Ῥειηςίρ]ς ἰ1861{, Ῥὰϊ οὗ ἴπε δοῖβ οὗ βὶπ ὈῪ 
ΜΠ ἢ τηδὲ ρείποῖρ᾽α Ἔχργεββεβ ἰΐβεξ, τμδὶ 
ΜῈ γε ἰῃ ἃ βίδϊς οὗ βιιδ)εοϊίοη ἴὸ ἔπε 
Ὀϊνίπε ψταῖῃ. ΤἼϊδ, πονενοσ, ἰβ ἴο πιᾶῖα 
ἃ παίυτε ΨῃςΒ οτὶ ξίπδῖεβ βίη δοὶβ ἀπὰ 
ΜΙ ἄοεβ τμδὶ ἰπ ἴῃ οἄδε οὗ αἱ] πιεη 
νπῖβουῖ ἐχοεριίοπ, ἰδεῖ ἃ πευῖγαὶ τπίηρ. 

νες. 4. ἢ δὲ Θεὸς, πλούσιος ὧν ἐν 
ἐλέει : ὁκέ Οοά (οτ, Οοἁ, ποννενετ), δείμρ' 
γίολ ἐπ μενον. ΑΔ τεῖυγη ἰΒ πονν πηδᾶς ἴὸ 
τῆς Βιδιετηδηῖ ννοἢ νν88 ἱπιετγυριεὰ δἱ 
νεσ. 2. ὙΠε τεδβυπιρτίοη πιίρῃς πᾶνε Ῥθεη 
ταλὰς Ὁγ οὖν. ΤἼΠε δάνετβαϊίνε δέ, πον- 
ἐνεσ, ἰ8 [Ὡς πιοσε δρργορτίδιε, 88 ἴῃε οἵπεσ 
δίἀε οἵ ουὖζ οἂβε ἰ8β πον ἴο ὃε δεῖ ἔοτιῃ-- 
δε Ὀινίης στᾶος ῬΠΙοἢ πιεεῖβ ἰῃς 5βἰπίωϊ, 
ςοπάετηπεά ςοηάϊιοη, δἀηὰ ψὨϊοὮ βίδηβ 
ονεσς ἴμε ἀδγκ θαςκρτουπά οὗ ους ἀεδίἢ 
ὉΥ βίῃ δηὰ οὖς βυδ)εοιίοη Ὁ παίυτε ἴο 
ἴὰς Ὀϊνὶπε νταῖῃ. αοά ννῆο ἰβ ψτοῖῃ 
ΜΠ βίη, ἰ5 ἃ αοἁ οὗ ρτᾶςε. Ηϊβ8 ἀϊ58- 
Ῥοβιείοη τονναγάβ ἴποβε ννῆο δῖε ἀεδλὰ ὃν 
ἔτεδρΆ8868 Δηἃ 5β[π8 18 πα οὗἉ πιεγου, δπά 
1Π|8. πο 5εἰπιεὰ τησγον, θυ ἃ τπεσου παῖ 
ἰ8 γίοκ, ἐχβδυβι1ε88 (ἰογ πλούσιος, πλου- 
τίζειν, εἰς,, εὐ τ Οος. ἱ. σ; 2 Οοσ. ἰχ. ἱὰ; 
τ: Τίηι. νὶ. 17, 18; [48. ἰϊ. 5).--διὰ τὴν 
πολλὴν ἀγάπην ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς: ὁ 
γεάδον οὕΓὁἨἩἍ Ηὶς ργεαί ἴουε τολεγεισί ἐκ "Δ 
ἰουεὰ μ5. Ὑδα υβε οὗ τῆς ςορῃ. δος. ἣν 
ἀὰβ το {πε ἔοτγος οἵ ἰῃε ἰάεα ; οὔ. ἐπε υβς 
οὗ πε βάπιε ρῶῆσαβε Ὀγν ουὖζ ογὰ Ηἰπιβεϊῖ 
ὙὮ τείεγεηος ἴο Ηἰ5 διε 8 Ἰονδὶ Τοδα 
χνίϊ. 26. 1 »πόρὸν ἰ8 αοἀ᾽ 8 διτιτυᾶς τὸ 
βίη πλδη, ἰοσῦε ἰ5 Ηἰ8 πιοῖίνα ἰπ 411 ἰδὲ 
Ηε ἄοεβ ψίιἢ τπεπὶ; δηὰ ΔΒ ἴῃς πΊεσου ἰβ 
ΚΤ ἢ" 50 ἴῃε ἴονε ἰ8 " στεδῖ". ὙΝΊΉ 1Π|8 
ξτεαὶ ονε αοὰ Ἰονεά υ5β ψ πε Ηε Ἵοἤοβε 
υς, ἀηὰ ἰξ 8 ὁ" σερομνέ οὕ τμαῖ ἴονε (ποῖ 
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“ἸΠτοΌρΡὮ " ἰτ, 48 1υἴπεν ρα 5 10) τλδι Ηε 
Δοῖβ γῇ α8 88 Ηε ἀοεβ. Τῆς ἡμᾶς δΔ5 
τῆς νἱάςεβι βεῆβε ἤεσε---]] οὗ 05, ννπεῖποῖ 
7εν ογ ἀβθηεῖο. 

νεῖ. 5. καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς 
παραπτώμασιν: ἐὐεέη τολέη τος τσέγε ἀξαά 
ὃγ ΟὩΓΨ ἐγέφῥαξ5ες. ὙΠε ςοπάϊτίοη οὗ ἀεατἢ 
ἰῃ ΒΟ ᾿νε ἂς ὉΥ παῖυγε ἰδ πον σὰ - 
δϑηττηεά, δηὰ ἴῃ ἃ 51}}} πχογε επιρἤδῖῖς ννᾶν 
ἴπδη ἰπ νεσ ᾿. ΥὙῆε καί ἰ5 ποῖ ἴῆς σορυϊα, 
Εἰ ΠΊΡΙῪ διιδοπὶηρ οης βιδίεπιεπι ἴο ἀποῖδοσ 
(Μεν.), πος ἃ τπιεζε τερεϊίοη οὗ ἴπε καί 
οὔτμε ορδηΐπᾷ νεγβα, ΠΟῚ - “" 41530,᾿" “" 4180 
18 ςο]]ΘοιίνεῖΥ (ννίοῃ νουά τεαυΐγα 
καί ἡμᾶς), Ὀυϊ πε ἀϑοςηβίνε καί -- ἐδέπ 
(δε Ερη- ΑΝ, ΕΝ, ΕἸ!., εἰς.). 1 φυαὶ!- 
ε8 ἴδε ὄντας (νθλε ἴῆε νεκροὺς ἰ5 [Ὡτοννῃ 

Ἐπιρῃ δεῖς δ!ν ἰογιναγά), ἀπά Πεὶρπέεπβ ἴπε 
86εη8ς οὗ ἴῃε ργεαέμεςς οὗ τῆς Ὠἰνίηα ροννεῖ 
-πᾶϑ ἃ βονεσ ορογδίϊπρ οὔ ὺ8 ννῆδῃ νγὲ 
Ψετε γεῖ Ποϊά ἔλβί ἴῃ ἴῃς βίδιε οὔ ἱπεχογαῦ]ε 
ἀεδῖῃ. Τῆε τοῖς ἀεῆπεβ ἴῃς ἴτεβρᾶββεβ 
85 ἴῃοβς αἰγεδὰν στηεηιοπεά ἰπ ςοπηςοιίοη 
ψ ἢ παι βίδιε οὗ ἀδαῖῃ, δῃὰ 50 δδ5 τηυςῇ 
ἴῃς 5εηβε οἵ “" ουσ᾽". --υνεζωοποίησεν τῷ 
ἄριστῳ: μοκεμεά ες ἰορείλεν ευἱέλ ἐὰλε 
ΟἈγὶςἕ. τς δυιογίτε8 (Ἰποϊυδϊηρ Β 
17, Αγπι.) ἰπβεσὶ ἐν Ὀδείογε τῷ Χριστῷ; 
Μ ΠΟΙ 8 ἑδνουτεὰ 80 ἔαγ ὃν 1,δοῆπι. δπὰ 
εἰβ ἃ ρἷδος ἱπ ἴπε πιαγρὶπ ν ΝῊ δηά 
Ν. Βυὲιδε πι488 οἵ δυϊμογίτϊεβ οπιὶς ἰς, 

Τῆς συν», τπετείοτε, οὗ ἴπε ςοπιρουπὰ 
νοτ τγείεσβ ἴο ἴπε Χριστῷ, ἀηὰ {πε ἰάςα 
Εχργεββεὰ [8 ἴῃδὶ οἵ ζε ον βῃὶρ ἢ Η πὶ, 
ποὲ ἴπε [εἰ]οννβῃΐρ ος σοτηργεμεηβίοη οὗ 
]ενν δπὰ σεπιῖῖς αἰϊκα ἰπ τπε Ὀϊνίπα δοὶ 
οὗ αυἱϊοκεπίηρ (Βεζα). Ηετε δραίη ἴπε 
Δτῖῖς]ς ργο Δ ὈΙῪ ἀεβίρηδίεβ ΟὨγίβι πῃ Ηἰ5 
ΟἹ οἷ] τεϊδιίοπ ἰοὸ υ5β. Τῆς φπέελοπίηρ 
Βετε ἴῃ νίενν 18 υπάδετβίοοά Ὀγ βοπῖε (ἰπ- 
ουάίης Μεγεσ) ἴο τεΐίεγ ἴο ἴδε ἤσγβι δοῖ 
ἴῃ πε ταϊβίὶπρ οὗ τῆς ἀεδὰ δἱ ἴῃς ρτεδὶ 
ἄδυ; ἴῆες (οἸϊονίηρς νειῦβ συνήγειρεν, 
συνεκάθισεν Ὀεΐπρ 5: ΠΉ}ΠΑτῖν ὑπάετβιοοά 
ἰπ τῆς Ππεταὶ βεῆβε, 48 γεξεγγίηρ ργοϊεριὶ- 
οΑΙγ ἴο ἐνεηῖβ τπδὲ Ὀεϊοηρ ἴο {πε υἱεϊτηαῖα 
ταἴυτε. ΤὨυβ ἴῃς Ξσἑαμαάΐμ ταῖπον ἴπᾶη 
τῆς πιοσὰϊὶ σοπάϊτίοη ἰδ βδυρροβεά ἴο δὲ 
Ῥεἰπιδῖν ἱπ νίενν, {πε ἰάεα δείηρ τπᾶὶ 
ψ ἤεη ΟἾσίβε ννᾶ8 γαϊβεά ἔγοπιὶ ἴῃς ἀεδλά 
ΜῈ αἶβο ἃ8 πλετηρεῖβ οὗ Ηἰβ Ῥοάν ννεγεὲ 
ταϊβεὰ ἴῃ ὑγίποὶρ!ε ἢ Ηἱπὶ, 5ο (πδὶ πε 
τεβυγγεοιίοη οὗ τῆς ἔπζυτε ν᾿ ὨΙΠἢ ννε ἀνναῖς 
ΜΠ θὲ βίσῃρὶν ἴδε δρρὶϊςαιϊίοη ἴο {δε 
ἱπάϊν[ἄυα] οὗ ννδαῖ ννὯβ δοςοπιρ  ἰβῃθά οὔσας 
ἴοσ 1] ἔοσ πε ννῆοῖϊε οἵ Ηἰ8 πιεσηθεῖβ ἵπεη. 
1 πιυβὲ Ὀς δάἀπιιτιεὰ τπᾶὲ ἴδε ἀπαίορουβ 
Ρᾶββᾶρε ἰη Οὐἱ. ἰϊ. 12, 13, Ψ ὩΙΟἢ δββοςιδῖεβ 
ἴδε σπέοκεμίπρ αἰϊῃ τῆς ἐογρίνεπεββ οὗ 
ἵγέβραβθεβ δπὰ τῆς δοϊτίπρ οὐυΐ οὗ πε 
Βαηά-νντίτηρ οὗ ογάϊπδποεβ, ου ἴπε ὑνῆοϊε 
ἕλνουτβ ἴπδῖ ἱπιεσρτειδιίίοηυ. [ἴ,ωοοϊίπρ, 
Βονενεσ, ἴὸ ἴπε Ὕχργεβδ δηὰ ραγιίουϊασ 
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« (οἱ. ϊ. τα, μένοι) 6. καὶ " συνήγειρεν καὶ " συνεκάθισεν ἐν τοῖς " ἐπουρανίοις ἐν 
ἐν 1 οὨἹγ; 
Ἐχοά. 

Δ Ύταηδ., 
Βεζα ΟὨΪΥ, ἱπέσ., [με χχὶϊ. 55, Εχοά. χν ϊὶ. 13. 
ἰχ, 16; τ Τίξ. ἱ. 16 1(8), δυὲ ῥδυ] οὐϊγ. 

ε ΟἹ. ἱ. το τεβ.. ΟὨ. ἱ. γ τεϑ. 
ἃἀ ετε οὐΐγ; 

Ε ἔοσκα. ἰΐ, ς 41(δ), θυὶ Ρεαὶ ΟὨΪγ. 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ,1 7. ἵνα “ἐνδείξηται ἐν τοῖς “αἰῶσιν τοῖς “ἐπερχομένοις 

τὸ "ὑπερβάλλον ' πλοῦτος 3 τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν " χρηστότητι ὃ "ἐφ᾽ 
Ὁ ΟΒ. ἡ. 3 τεῆ. ς Εοεω. ἐχ.:7, ἔγοιῃ Εχοά. 

ἐπ κε χχὶ. 26; ἴαδσοςες ν. ἱ. 
Ὦ 8εεὶ. 19, εἰς ἡμ-. 

δεν Χ, 1. οηι. ΕΟ, κα, ΗἹ]. ; εἰ Ολγ. γες. Ἑοτίυη. ; οπῖε Ιησον Οτίᾳ., Ογτ. 
3.τὸν νπερ ντα πλοντον, ἢ ὈΡΈΓΡ, Οἵ., Ευϑερ., ΟἾτγ., Τδάσι., εἰς. ; τῷ 

νπερβαλλον πλοντὸς Ὡ ΒΑΌΕΟ 17, 6γ5, Οτὶξ., Εὐτῃ,, εἴς. 

3 Βείοσε χρηστ. ἱπϑετί τη ὈΕ. 

ἀεεοτρύοη οὗ τὰς νου] ϊγ νυ! ἀπά τπῈ 
ςοηνετβαιίίοη ἰῃ (δ ἰυ8ῖ8 οὗ ἐδς Πδβῃ, 
ΜΠΙΟΒ ἰδ ρίνεη ἴῃ νεῖβ. 2, 3, δἀηᾶ ψῃο ἢ 
Βεεπὶβ ἴο δχρίδίπ ννπδὶ ἰβ 84 ἴῃ νϑῖ. 
οὗ τῆς βἴαϊε οὗ θείην “ ἀεδὰ Ὁγ ἴγεβρᾶββεβ 
δηὰ 5ἰπβ᾽"; δὰ μανίηρ τερϑσά αἷβο ἴο ἴῃς 
ΔΡριἰςδιίοη ἴο πε πιοζαὶ [126 νυ ἢ  ςἢ [8 ταλάς 
ἴῃ τῆς βεοοπὰ Πα οὗ τῆς Ερίδ:1ε, πιοϑβὶ ἴη- 
ἐεγργεῖεσβ υἀπὰεγοιδηὰᾶ ἴδε φείεκεπίηρ Ὠετε 
δίβειτηεά το θὲ {πὶ οὗ τερεπεγαδίίοη---ἰῆς 
ςοπιπιαπί διίοη οὗἁὨ βρίτίτα 8] [{ξπ.---χάριτί 
ἐστε σεσωσμένου: ὃν ργαζε λαῦε γε δεεξμ 
ἑαυτά. ϑοῖῃε ΕΝ, Ψ Π1ς τῃς ΑΚ ἰδ σοπίεπι 
ψἱἢ “τε γε βανεά". Τῇε ἰάδβα ἰ8 ἴμδιὶ 
πεν ψγεσε βανεὰ ἀπά Ἴοοπιϊηυδά ἴο Ῥὲ 8ο. 
Τῆς χάριτι [5 Ρυῖ ἐγ ΡΠΔΌς ΔΙ ἤταί---" ὉῪ 
ἔταςε ἴτ ἰ8 ἐμαὶ γε δανε ὕες βανεᾶ ᾽΄. Τῆε 
Ῥαγεητπεῖῖςαὶ πιεπείοη οὗ σγασε ἰβ ἰῃ ρίδςε. 
Νοιπίηρ εἶβε ἴδῃ ρζᾶςε Ἴςουϊά γῖνε [1ξ 6 
ἴο ἴπε ἀεαά, δὰ ρτᾶςε ςουϊά ἱπάεεά ἀο 
ἐνϑη ἴπδῖ. 

Ψνες. 6. καὶ συνήγειρεν : ακὰ γαΐςεά 
ν5 τοὶϊχ Ηἷνε. ΤὮδι ἴδ. το [πὶ πονν, ἴῃ ἃ 
Ῥγεβεης βρίγίτυδὶ τεηενναὶ. Τῆς συνήγει- 
ρὲν ἐχργεββεβίῖῃε ἀςῆηῖϊο ἰάε8 οὗἉ γέφηγγέο- 
ἐΐοπ, πιὰ ρτιπιδγν ἀπαὶ οὗἩ ἴπε ρἢγδίοδὶ 
τεβυττοοιίοη. Τῆς ἱηϊτοδυοιίοι οὗὨ 1818 
ἕεσπὶ απὰ τῆς [Ο]]ον προ πλλκεβ ἰΐ ποὶ ἱπι- 
Ῥτοόθαδῖες τπαῖ Ῥοῖὰ ἰάεαβ, πὶ οὔ {δὲ 
Ῥιεδβεηὶ τηοσὰϊ τγεβυσγεοίίοη δπά πὶ οὗ 
τε ζυΐυτε Ὀοάϊν τεβυγγεσίοη, ψψεσα ἴῃ 
Ῥαδυϊ᾽β τη, δπὰ τπδὲ με ἀϊὰ ποῖ βῃδγρὶ Υ 
ἀϊβεϊπρυϊβῃ δεῦνεθη ἐπ επὶ, δυῖ ᾿πουρῃὶ οὗ 
τπεπὶ 25 οπὲ δτεδὶ ρμὶἢ οὗ [1Π|{π.---κ͵αὶ συνε- 
κάθισεν ἐν τοῖς ἐπονρανίοις: απά ςεαίεαὰ 
μ5 (οσ, ἐπι πγοηθᾶ 8) τοίέλ ΗΠ ρι ἐπὶ ἐπε 
ἀλεαυεμῖϊες. Μαᾶς ὺβ βδγεσβ ννἱἢ Ηἱπὶ 
ἴῃ ἀϊρηὶϊν δηά ἀοπιϊηίοη, 80 ἐπδὲ ενεπ 
ον, ἀπά ἴῃ ἐοτεϊδβῖς οὗ οὖγ ἔπαγε δχ- 
αἰ δείοη, οὖσ 1ὸ δπά τπουρῇὲ γε σαϊβεά 
το τῆς πεδνθη]εβ νυ πετε ες τεῖρηθ. Βαϊ 
88 Βεηρεὶ ποιίςεβ, Ρδυΐϊ ραυβεβ βεσε δηὰ 
ἄοεβ ποῖ δὰά ἴδε ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ νι ῖςοἢ ἰ8 
βαϊὰ οἵ Ὁ" γίβε ἴῃ ἱ. 20 ---ν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: 
ἐπ ΟἈγὶσέ εσις. Νοῖ ἴπε συνεκάθισεν 
οηΐν, δυϊ τπε ννδο]ε βιδιεσηεηι ἰβ αυδ!!βεὰ 
ὃν τη18. ΤΠὶβ φυϊοκαπίπρ, {Π18 τεβυγγεο- 
τίου, τΠὶβ βθαϊίηρ οὗ υβ ἢ Ηἰπι ἰδία 

εβεςὶ ἴῃ 80 ἔδλ 48 ψῈ ὅστε ἐπ Ηΐπὶ ἃβ οὺσ 
Ἐερτσγεβεηϊδίῖνς, πανί οὖἦ 1ε ἀπά οὖσ 
Τοοτηρϊεἴεῃς88 ἰπ ουὖγ Ηεδά. 

ψει. 7. ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν 
τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερ ντα 
πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ: ἐλαέ Ηε 
»ἰρλὲ δ: )ονίὰ ἐπ με ΦΉΣ ἐλαὲ αγε 
εογπὶπρ ἐδε ἐχοεεάΐηρ γἱελες οὗ Ηἰς ργαεε. 
Ἐοτ {δε τὸν ῥώμν πρμάδυμ μετ μι οἵ 
τῆς ΤῈ τῆς πευῖες ἔοσπι τὸ ὑπερβάλλον 
πλοῦτος ἰ5 ρτείεττεά ὃν τοδὶ εἀϊζοῖβ 
(ΥΤΙΨΝΉ ΕΝ). Τῆς βαιἰβίδοιίοη οὗ Ηἰβ 
ἶονε ννὰ8 αοἄ᾽ 5 πιοῖϊνε ἰη αυϊοκεπίηρ ἀπά 
ταἰβίπρ ἴῆεπι. Τὴε πιδηιεβιδιίοη οἵ Ηἰβ 
Εἷοτγ ἴῃ ἰῖ8 δυγραβδίπρ γνθϑ! ἢ 15 Ηἰβ ἤπαὶ 
Ῥύγροθε ἰῃ ἴδε βαπιε. Τῇῆε νεῖ ἐνδείκ- 
γυσθαι οσουτβ εἰενεη τἰπηεβ ἰπ ἴῃς Ῥδυϊὶπε 
Ἐρίβεῖεβ δηὰ Ηδῦτγεννβ, πὰ πονῆεσε οἶδε 
ἱπ τῆς ΝΤ. Ὑῇῆε δςῖϊνε ἰ8 νεγν τάσε ὄνεη ἴῃ 
τῆς οἸαδδβὶςβ, δῃ ἃ ἰβ πανεσ ουηὰ ἰπ τῇς ΝΎ. 
Ηξεῶοε ἴδε ἐνδείξηται ἰδ το Ῥὲ ἴᾷκεη 88 ἃ 
βίπιρὶε δοῖϊνε (πο δβεσβῆεν ἐοσι γον Η ἐνε- 
τ, 4}} {ΠῸ πιοσγε Ὀν γεᾶβοῃ οὗ ἴῃς αὐτοῦ. 

Ὁ ἴδ πηδᾶπὶ ὃν ἴδε τοῖς αἰῶσιν τοῖς 
ἐπερχομένοις ἡ ὅϑοπῖε ρῖνε ἴξ τῆς νἱάεβι 
Ροββιδῖς 8επβε, 4.6., ῥὲγ ον υέείγωνε 
ἐειῤης γεϊέφμον σμμηε ἐπὶ κας υἱέα ἔμπε 
ἐπ 7μέμγα φμοφμε (Μοτυβ), “δε βυοςεβ- 
βίνεϊ Υ ἀτγίνίπρ ἀρε8 δηὰ ρεηεγαίίοηβ το πὶ 
τῆδι εἴπιε ἴο ῆε ϑεοοπὰ ςοπιίπρ' οὗ ΟΠ τίβι " 
(ΕΙ1.). Βυὲ ἴε '5 ταῖμεσγ ἀποῖπες ἔοσπι οὗ 
τῆε αἰὼν ὁ (Η σεὶ., Οἱβῃ., Μεγ. 
Ηαυρί, εἰς.), ἴδε ρατί. ἐπερχόμενος Ὀείηρ 
υδεὰ οὔτδε ἔπέυτο (ε. 9.» [ετ. χίνὶϊ, τα; 184. 
χΙϊ. 4, 22, 23, ΧΙ. 23; [χυκε χχί. 26; 45. 
ν. α, εἰς), δπά τῆς διῖυτε Ὀείπρ οοη- 
ςεἰνεά οὗ 45 πιαὰδ ὕρ οὗ ἂἃη υὑπάεβηπεά 
Βεγὶεβ οὗ ρεγίοάὐβ. [Ι͂η οἵδε ᾿δϑεβ σεάῃρῖ!- 
οδιεὰ εχργεββίοηβ, αἰῶνες τῶν αἰώνων, 
εἰς., ἅτε υϑεὰ ἴο ἐχργεβ8β ἴδε ἰάεδ οὗ εἴες- 
πἰῖγ. Οοάβ ρυγροβε, ἐμεγεῖοτε, ἱξ {πδὶ 
ἴῃ τῆς εἴεσγηδὶ δΐυτο, ἴῃς ἔπαυσε ΠΟ ἢ 
ΟΡοπΒ ἢ ΟἾτίβι᾽ 5 ΡῬαγουβία, ἀπά ἴῃ 81] 
τῆς οοπιϊπυΐηρ Ἰεπρτῃ οὗ ἴπαὶ ἔσταζε, ἴδε 
ξίᾶςε οὗ Ηἰβ ννᾶνβ νἱτ ἴποβε πος ἀεδὰ 
ἴῃ 8:π8 βπῃουϊά θὲ ἀεοϊατεά δπὰ υηδετβιοοᾶ 
ἴῃ 411 πε σταηάευτγ οἵ ἰϊβ εχοεεάϊηρ γἰςἢς8. 
--ἰν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς: ἐπ ἀίπάνεος 
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ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ̓ Ιησοῦ. 1 8. τῇ γὰρ ' χάριτί 3 ἐστε σεσωσμένοι ἢ διὰ ἰγέτ. στε. 

τῆς πίστεως, ' καὶ τοῦτο οὐκ " ἐξ ὑμῶν," θεοῦ τὸ " δῶρον - 9. οὐκ Ἔ 51,30] μὰ 

ἔργων, ἵνα μή τις " καυχήσηται. 1ο. 

ἘΕΗ ΟΣ οὐ σα ΘοΙν ἐξέγαι τ Ρεῖ. ἱ. 5; -ξβϑεςε Α. 
τὰ 2 Οοσ. ἱϊ ῥιώ 
βαρμ αὶ Ῥδὺ] ἘΝ ἐπε ]αρλεβὶ. 

ῬΆΈοιΙ. ἰ. 20 ον; Ο᾽ ΕΝ, 1). 

:- ΒΕῖΘ ΟὨΪγ; λγδρὰ Ἴδε: ἷν. τὸ; 2 Οοσ. ἷχ. 15 4]. 
; ἦν, τό, ποῖ ΕἾ 

αὐτοῦ ὃ γάρ ἐσμεν ἢ ποίημα,6 καἰ. 
16, ἐἱ 

1 τ Οος. νἱ. 6; ΡΒ]. 1. 28, 
ο Βοαι. ἰΐ. 17 

1. ; δὸ ΡΥ καύχημα δῃὰ καύχησις, εχς. [Δπλεδ 

11ῃσ΄. οαχ. ὈΕΕΌ, ἀ, ε, α, Εἰὰ., Νὶςοιτοσίη., εἴς, 

3αντου χαριτι σεσ. ἐσμεν ὈΕ, ἀ, ε, «ἱ., ΧΝϑ88. 

5 Βείοσε πιστεὼς οπ]. της  ΒΌΪΕΟ 17, 673, γό, 80, Οἴτ., ΤῊ]. -ἰοχὶ, εἴς, ; ἰπβεγὶ 
ΌΕΚΙ,, τηοβὲ πιβ8., Τμάσι., ἤδγμ., ΤῊ].-ςοιηγ., Οεο. 

ἐυμων ΕΘ 46, 52, 73, εἴο., Αγπι. ΟἾτ., 

δθεον γαρ "Ν᾿. 

ἐοισαγὰ μ5.ἁ ὙὯῆε ἐν ἰ8 Ἰᾶκεπ ὉΥ βοπηξ 
(Μεν., εἰς.) 28 ἴδε ἱπβισυσηθηιδὶ ἐν, “ Ὁ 
ΤΆΕΔΠ8 Οὗἁ Κιπάπεββ ". [Ιἱ ἰδ πιογα πδίυγαὶ 
ἴο ρῖνε ἴξ τε ρζορεσ ἔογςε οὗ “ἴπ," 88 
ἀεῆβπίηρ {πὲ τοαν π΄ Ψΐομ ἴμε ρτᾶος 
δῃονεά {56} ἰπ ἰζ8 βυγραβϑίπρ σγίομεβ. 
Ιε ννδβ ἴῃ (ῃς ἔογτη οὗ Κίπάηβββ ἀϊγεοϊεὰ 
ἰονναγάβ 18. Ὑὴε χρηστότης, νΠίοῃ 
τοεᾶπβ "πογαΐ ροοάπεςς ἴὰ οπι. [1ϊ|. 12, 
μα8 βεγε πε ποῦς ὑβυ8] βεῆβε οὐ δεμὲρ- 
πὲὲν (σ΄. οπι. 1], 4, χί. 12; 2 Οον. νὶ. 6; 
θρῖον, 22; τρια ἰ, 2; Τίς, πὶ. 4).- 
ν ἱστῷ Ἰησοῦ: ἐπ Ολγίεί εις. 
Ἀρεῖη ἰ8 Ῥδὺϊ σαγείυ! ἴὸ ΠΣ ΙΝ δῖ8 
τελάεγβ ἰῃδὲ 411] 118 στᾶσε ἀπά {πε πιδηΐ- 
ἐεβίδιίοη οὗ ἰδ ἰπ' 118 χίσῃπεβ δανε (δεὶς 
ἔτουπά ἀπά τεάβοῃ ἱπ (σίϑι. 

Ψνες. 8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσ- 
βῦϑι: ον ὃν ργαοε ὑαος » δέέη ταὐσά. 

Ογα Ἔχδοῖν “ ὉΥ ἴπε ρτδςς,᾽" ἐ.6., Ὁν (818 
ξίαςε, ἴῇς ρτδος δἰγεδυ τλεηεοηεά. 
Οναος ἰ8 ἴῆε εχρ᾽απδιίίοη οὗ τπεῖς ον 
βαϊνδιίοη, ἀπὰ πον βυγραββίηρῖν τίσ τΠς 

ἃςα τηυδὶ 6 (δὶ σουά εἤδοι τι 1--- 
τῆς πίστεως: ἑλγομρὴ γαίῃ, Τὶ 

δ, Ὁν [ΔἸ δ8 τῆς ἱπβίγυπηεηϊ ΟΥ τηβδη8. 
Ῥααϊ πενες βᾶυϑ5 διὰ τὴν πίστιν, ἀ8 ἰ 1πε 
ἔα ἢ ννεσε τπεὰ ρτουπὰ οἵ Ῥζοουτίπρ οδιδε 
οὗ ἴδε βαϊνδίϊοηυ. [Ιὲ 18 (πε χάριτι, ἴοο, 
ποῖ {δε εχρίδηδίογυ πίστεως ἰῃαὶ Π48 ἴδε 
δγβὲ ρίαςς ἴῃ Ῥδι 8 ᾿Ἰῃουρμβ Ὠετα.---καὶ 
τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν: ἀπά ἐδαὲ "οὲ οὗ γοιν- 
φεἶυε5. ΤΒαῖ 15, ποὶ 88 γοζεεαέῃρ ζγονι 
γουχδβεῖνεβ οἵ οὗ γοῦγ οὐγὴ ρετίογπγχδηςα. 
ΤΏς ϑεπίεπος τπυ5 Ῥορίπηΐπρ νυ καὶ 
τοῦτο («7. οπι. χίϊί. 11) ἰβ ποῖ ρᾶσθη- 
τπειῖςδὶ, ὈυΣ δη ἱπίερταὶ ρατὶ οὗ τπε βίδαϊο- 
τηεηῖ. Βυῖ το δῖ ἀοεβ ἔπε τοῦτο τεῖίεσ ὃ 
Τοιδε πίστεως 58 γ δοπε (ΟἾτγβ., Ὑπεοά,., 
ἦκτο ΒεΖ., Βεπᾷ., Β΄8ρΡ., Μουὶε, εἰς.). 
δε πευῖϊ. τοῦτο ννουϊὰ ποὶ δε ἱτγεοοῦ- 

οἰϊδθ]ε νι παῖ, Ὑῆε ἰοσηιυΐα καὶ τοῦτο 
ἰπάςεὰ πιΐρμι ταῖπες ἕδνουτ ἰξ, 28 ἰξ οἴϊεπ 
αἀάε το τε Ἰάεα ἕο ΨὨΙςὮ ἐξ 8 δειδομεά, [ἰ 
ΤΏΔΥ 4150 ὃ ρτδηϊεὰ [Πδὲ ἃ ρεου ταγὶν βυϊτ- 

Όδπηι., εἰς. 

δ ποιηματα 47. 

80]ε ἰάεα τεβι}18---ἰῃε ορρογίυπε γεπιίπάεσ 
τηδέ νει {πεῖν  αΐέλ, ̓ῃ νν ΠῚ ἢ δὲ ᾿Ιεαβὲ ΠΥ 
ταῖρι τπΙῊΚ τπετε τν 88 βοπιειδίηρ οὔ ἐμεῖς 
ον, 45 ἰϊ8 οσρίπ ἰῇ οὐ β γτᾶςε, ποῖ 
ἴῃ τῃεῖς ον εῆογτι. Βυῖ οη {πε οἵδε 
Βαπά ἴῃς σζαϊναίϊοπ ἰΒ ἴπ6 πιδίπ ἰάδα ἴῃ 
{πε ῥγεσεάϊηῳ βιίαϊεπιεπὶ, δπὰ ἰδ βεεπὶβ 
Ῥεβὲ ἴο υπάετβίδηά ἰἢς καὶ τοῦτο 45 
τεαίεγγίηρ ἴο [Πα δαϊνδιίοη ἴῃ 118 επίίσε ςοτη- 
488, δηὰ ποῖ πηοοῖν ἴο ἴπε οτς εἰεπηεης 
ἴῃ ἰξ, [18 ἱπβιγιπηεηιδὶ τὔϑεοι Ῥεπάεά ὃν 
ννΑΥ Οὗ ἐχρδπαϊίοῃ. ον τὸ δῶ ρον: ΗΜ 
ἐς ἐλε σὺ οὗ Οοά. Οτ, ΠΣ 4“ ἐσοά'» 
δἰῆε ἴὸ 16. ὙΠε βαϊνδιίίοη ἰ8 ποὶ 8ῃ 
Δοδίενεπιεπί Βυϊ ἃ εἰ, δπὰ ἃ εὶῆ τοτι 
ποης οἴπεσ ἴλη Ο. Τῆηΐβ ἀεοϊαταιίοη 
οὗ τῆς ἔγες, υητηοτίεἃ, ςοπίοτγο πδῖυγα 
οἵ δε βαϊνδιίοῃ 8 πιδᾶς τῇς βίγοηρεγ ποὶ 
ΟὨΪΥ Ὁγ πε οοπίγαϑβι νυ της ἐξ ὑμῶν, δυῖ 
ὉΥ ἴῃς ἀτορρίπξ οὗ ἀπ σοπηδοῖηρ Ρᾶτ- 
τοῖα. 

νες. 9. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καν- 
χήσηται.: πο οὔ τονᾷς, ἐλαΐ πο οηε «κομίά 
Εἰονν. Τδε ΟΤ' ρτοίεβε βαῖπϑι εἰογγίης 
ἸΏ Δὴγ ὃδυῖ (ῃς Ιοτά δη. ΟΡ 5 
7εδουβυ ἴος τῆς. ποποὺσ οὗ δῦ θὲς. ἰχ. 
23, 24; 8. ΧΙ, 8, 14, εἴς.) Ῥυγῃ τ 

εἰ ἱπέξηβεσ βαπῆθ ἴῃ Ῥαυϊ, τηοϑβὲ οὗ 41} 
δῇ ἢ τους 65 ἴἢς ρτεδὲ τῆεπιε οἵ πιδη᾿Β 

αν κεϊοῇ, Τῆδιὲ τῆς βίογυ οὗ τδδὲ βαϊνα- 
τίοη Ὀεϊοηρβ νον ἴο Οοά ἀπά ἱπ πὸ 
ἅἄερτεε ἴοὸ τηδη, δηὰ ἐμαὶ ἰξ 88 Ῥδε 80 
Ῥίαδππεά δηά βο εβεἌοιεὰ 245 ἴο ἴδκε ἔγοστη 
᾿ς δ} ξουπά ἴοι Βοαβείηρ, ἱ [Ὶ επίοσοεὰ οη 
Ῥϑυ 8 πδάγεσβ αρδίη ἀπά δραδίῃ, ἰπ ἀϊβεσεης 
ςοπηροιίοῃβ, νν ἢ δηχίουβ οοποόγη δπά υἵ- 
τηοβὲ ρδίππεββ οἵ ἐχργεββίοη (οὔ Εοπι. 
1, τ) χα Όος. 1. 29, ἴν. 7; Οἱ. νί. τ4; 
ΡΒ]. [11.. 3, εἴς.). 

Μες. το. αὐτοῦ γάρ ὲἐ ποίημα: 
)ὸν τὸὸ αγε Ηὶς τοογχπιαμσλεῤ (οτ, Βδπάϊ- 
ψοΥ). Ὑῆε αὐτοῦ 18 επηρδδῖις---“ Η ἐς 
μαπάϊοτκ ἀγα να". Τῆς ψοζά ποίημα 
οὐςυζβ οηἷν πος δφαὶπ ἰπ τὰς ΝΤ (Εοπι. 
ἱ, 20, νὴ τεΐσγοηος ἴο πα Ψνοσκβ οὗ 

ΝΟΙ,. ΠΙ. 19 

6α Ὀγ Ψ : 
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45: .Β. Β[. ο, ὃ κτισθέντες ἐν χριστῷ 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ π. 

Ἰησοῦ ᾿ ἐπὶ "ἔργοις " ἀγαθοῖς, ' οἷς " προητοί- 
οί 16, μασεν ὁ θεὸς ἵνα ἣ ἐν αὐτοῖς " περιπατήσωμεν. 
1. τὸ 

τ-Ξ ΟὩ!. ν. 
13:1 
Ἴβοιε. ἵν. 7. 58 Αςία ἰσχ. 36; Βοχα. ἰὶ. υ, χὶϊὶ. 
ΟἿΪΥ ; [48. χχνϊϊ. 24. ν σου. νὶ. 4; 1 

ν ὍΝ. ὅτι, Ῥαῦ] ΟΟγ; Αεῖς χχ, 31; ς ἸΒεξα. ἰΐ. 5. 
Υ Ἐοπι. ἱἰ. 28 τε. 

ὶ δια τουτοὸ 
5γύ.Ῥ., Οῆτι, ΤῊ 
Ὁίδὶ., Ὀϊοά., εἴς. 

ἐνοντεξυμ. 

ῃδῖυγο). Ηετα, 45 ἰῆς (ο]ονίπρ οἴδυβε 
δῆονβ, ἰἃ ἄχργεββεβ ποὶ αῤῥοϊπένιεμέ ἴὸ 
βοτηειπίηρ, θυῖ δλη δεοῖυδὶ 'παζίηρ. Τῆς 
εἴδυξε ρσῖνεβ ἴπε σεᾶβοη ἔοσ ἴδε βἰδίεπιδηϊ 
ἴδαιῖ ουὖῖ βαϊνδιίοῃ ἰβ ποῖ οὗ τρογὰς. γε 
Οὐυζβεῖνεβ δῖα ἃ τσογᾷ, ἴα δαπάϊνοτσις οὗ 
αοά, πιαάε δπενν ὉῪ Ηΐπι, ἀπὰ ους βαϊνα- 
ὕοη, ἐβειείοτει ἰ8. ἀυς Ἀ Δ ρεα ῃοῖ ἴο 
Οὐυγβεῖνεβ.---κτισθέντες ριστῷ Ἰησοῦ 
ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς : «γεαέεά ἱπ οἷσι 
ὅτις γον ροοά τοογὰς. Ἑυτίμεν ἀεῆ- 
που οὗ τπε ποίημα αὐτοῦ. ΜΝ ὲ ἅτε 
Αοά᾽ 5 βρίσίιυ2] παπάϊννοτις, ἰπ τῆ6 βεῆβε 
τδδὶ να νεῖ γεαέεαά ὉΥ Ηἰπι, τηδάς ἃ 
πεὺνν βρίτίτυδὶ ἐγεαέμγε ὉΥ Ηἰπι πεη Ηἰδ8 
δτᾶςε πιδᾶς υ8 ΟΠτίβαπβ. ὙΠ18 πεν 
οτολιίίοη νν88 ἐπ Οὐγίσέ, βο τῃδὶ Ἄἐχοερίὶ ὈὉΥ 
υπίοη θείψεεη Ηἰπὶ δπὰ υβ ἰξ οςουϊά ποὶ 
δανε ἴδκεη ρίδος (Ερῃ. ἰϊ. 15, ἷν. 24; 
2 Οοτ. ν. 17; Οαϊ. νὶ. 15; Οοἱ. εἰ, 10). 
ΑΙ5ο 1 ννᾶβ τοὐέλ α υἱεῖ ἴο ροοά νοτῖβ, 
ἐπί Ὀείῃρ υδεὰ πεῖε (πιυς ἢ 88 ἴῃ Οδ]. 
ν. 13:1 Τεββ. ἱν, 7; 2 Τίπι. 12. 14) ἴὸ 
Ἔχρσεββ οδγεεῖ; οὗ. ΜΝίη.-Μουϊι., Ρ. 492. 
ΝΥ ε ουγβεῖνεβ ἴΠεη Βανίηρ Ὀεεη ογεδιεά 
ἅπεν ὉΥ Οοά, δηὰ ροοὰ ννοσκβ δείηρ ἴῃς 
οδ)εεὲ το ΜΉΤ τπδὲ ἢενν ογεδίοη Ἰοοϊκεά, 
Ὡοῖ ἴῃς ολυδε ἴδ 1εἀ το ἰϊ, 411 πγυϑὲ θὲ οὗ 
δτᾶςε ποῖ οὗ ἀεεάβ (ἔργων), ἀπά ἴπετε οδῃ 
δε πο τοοσὶ ἔοσ δοδϑιπρ,.---οἷς προητοίμα- 
σεν ὁ Θεὸς: τυλίελ Οοά αὔονγε ῥγεῤαγεά. 
Τῆε οἷς οαπηοῖ τ ΔηΥ ργορτγίεϊν ὃς οοη- 
βυεά 45 4 π1250., “ ἔογ ννῆοπι Ης Ὀείογε 
ἀρροϊηιεὰ " (Εγαβηλ.); ποὺ σᾶῃ ἴξ ψε]] 8 

48 ἴῃς ἀδί. οὗ ἀσδβιϊπαιίίοη, “ ὑπο 
ΨΜΠΙΟἢ αοά ρτεραγοὰ υ5᾽ (υτ8., Βοδεη- 
Κεῖ, εἰς); ἴογ τ1πᾶὶ ψουϊά τεχυῖγε πε 
ἰπβεσιίοη οὗ ἃ ἡμᾶς. Νοτ, δραίῃ, οδῃ 
ἦς θὲ ταίκεῃ ἰπ ἔπε ἱπίγδῃβ. βεῆϑε, 80 848 
ἴο ρίνε τῃε ἰάεα ““ἴοσ ψῃίοῃ αοὰ πιδάς 
Ργανίουβ ργερδγδίίοη᾿" (ϑείεγ) ; ἔογ μας 
ἑτοιμάζειν αν ὃε υδεὰά ἱπιγαηβιτνεν 
(μυκς ᾿ἴχ. 52), ἔδεε οοπιρουπά νετῦ ἄοεβ 
ποῖ ἅρρεᾶσ ἴο δε 80 υβεὰ. [τ 18. Ῥεβὶ 
τδίκεη (ἢ τῆς 5γτ., αοῖῃ. δπά Νυΐρ. 
Μεγβίοπβ δηὰ ἴῃς Ὀεδὶ ἐχερεῖς8) 48 ἃ Ἷδᾶδε 
οἵ αἰἱγδοιοη---οἷς ἔος ἅ. Τὴε προετοιμά- 
ζειν ἰβ ποῖ υϊϊε ἴδε βᾶπιε 85 προορίζειν. 
τ πηεδῃβ ἴο φγεῤαγε οἵ ῥίαοε ἐπ νδαάὲ- 

οιποτε. . . ΕΟ, Πϊ14]... Εες. νυμ. ποτε 
.» εἴς. ; ποτε ὑμεῖς ΄ΑΒῸΕ 17, 37, 73, 115. 116, ἅ, ε, ἔ, νυ]ξ.» 

11. Διὸ “μνημονεύετε ὅτι 1 " ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη " ἐν σαρκὶ, οὗ 

38]. ἔς. τ Ια; ἰδ. 7 τεβ, - σα: ἰχ. 
«ἦν, 2, χ. 3, «ἢ. ν. 4; (οἱ. 1]. 6, ἐν. 5; ΣἸοα τ 6.7 

χ--] δ ἰσ. 13; οι. νἱΐ. 9, χὶ. 30 

ΜΓΌΡΕΙ;Ρ, 

πες δέίογέ, τοὶ Βρεοϊβοδ!ν ἴο “ογεογάαῖνπ 
(Αυρ.. ΗΔ1].. Τὴς προ- ἀεβογίδεβ ἴδε 
ῥγεῤαναέίον 45 ὑὉτίοσ ἴο τῆς ἐγεαέϊον (κτισ- 
θέντες). Τῆε 5βυδ)εςῖδ οὗ ἔπε ργεραγδῖοπ 
4130 Ἃτεὲ ἴπε ροοά τσογὰς ἐκενεξεῖυες, ποῖ 
ἴδε ταγς ἵπ ψὩΙΟἢ ἸΠεΥ ἅσε τὸ θε ἄοπε. 
1π τεϊδϊοη τὸ δε αυεβείοη οὗ υπιλῃ 
τηεγῖϊ οἵ ἰοτγίηβ, τῃετείοσε, σοοά νογίκβ 
ἅτε νἱεννεὰ ἴῃ ἴννο ἀϊδείποι ἀβρεοῖβ. ὙΠΕΥ 
ᾶτε ἴδε 508] ἴο νϊοῃ αοά᾽ 5 πεν οτεδίοη 
οὗ υβ Ἰοοϊεὰά; ἴπεῪ δγὰ αἷβδο ἰῃ αοάβ 
εἴεγπδὶ ρίδηῃ. Βεῖογτε Ηες ογεαϊςά υβ ἴῃ 
ΘΟ σίβε ὃν ουὖγ ςοηνετβίοη Ης πὰ ἀεϑειπεὰ 
ἴμεβε ροοὰ ννοσῖκβ δπὰ πιδάς ἴπεπὶ τελάν 
ἴος υ8 ἴῃ Ηἰβ ρυγροβε δηά ἄδεογεε. Τεγε 
8 ἴδε υπβεεη βδουζοε ἴτοπὶ δῖ ΠΕῪ 
Ββρτίπε, δπὰ ἔπεσε ἰβ ἐμεῖς ἤπ 8] εχρδπδιίοη. 
--Οἶνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν : ἐλαέ τος 
ὁλομίά τοαἱὰ ἱπ ἱπεηι. Αοἀ᾽ δ ρυγροϑε ἴῇ 
τὰς ρίαςε ψ Ὡς Ης ρψᾶνε ἴο ροοὰ ψογκβ 
ἰπ Ηἰβ ἄεοτεε ννβ μι 1πῈν βῃουϊά δοῖυ- 
ΑΙ πὰ παῦίτυδιν Ὅὲ ἄοπε Ὁγ υ5. Ηἰϊς 
ἤπᾶ] οδήεςς ννᾶβ ἴο τῆδκε ροοά ψοσκβ ἴῃς 
νεΓῪ εἰεπιεηὶ οὗ ουὖζ [{{ πω, ἴπε ἀοπχαὶη ἴα 
ὙὮΙΟΒ οὖζ δοιίοη βῃουϊὰ πιονεὲ. ὙἘπᾶῖ τὩ 15 
βῃουϊά θὲ ἴῃς πδΐυγε οἵους ννδῖϊς [8 ἱτιρ! εὰ 
ἴῃ οὖς Ῥείηρ Ηἰξ5 παηάϊνοτσὶς, τηδὰς ἅπενν 
ὃὉγΥ Ηἰἴπι ἴῃ ΟὨεῖβε ; τπαὶ τε σοοά ννοῦκβ 
ψΠϊσἢ ἔοττη {πε Ὀἰνίπε αἱπὶ οὗ οὖς [16 
8881} ὃς τε] βεὰ 158 ἱτιρ!ϊεά ἰη πεῖς θεὶπσ 
ἀεδὶσπεὰ δπὰ πιδάς τεδάν ἴοσ υ5 ἱπ αοά᾽ δ 
ἄεογες; ἀπά παῖ πεν ἅτε οὗ αοά᾿β ογίρ- 
ἱπαϊίηρ, ἂπά ποῖ οἵ οὺσ οντι δοϊίοη δπὰ 
πχετῖς, ἰ8 ἱπιρ!!εἀ ἰπ τῆς ἔδει ἰμαὶ ψε παὰ 
Ουγδεῖνεβ ἴοὸ δε πιδάς ἃ πεν ογεδίίοη ἴῃ 
Ομτβὲ τ ἃ νίενν ἴο πετη. 

νν. 11-22.. Τῆε βεοοηά [1 οἵ τδϊ5 
Τδμαρίοσ τῆλ καβ ἃ ῬάτΤΑΒΤΑΡ ὃγ ἰἴϑε!. 1ἰ5 
βυδ)εςι ἰβ ἴῃε ςαβς οἱ ἔῆοβε αεπεῖς δε- 
Ἰενεῖβ ῃοπὶ δὼ! Πα8 ἱπηγηεάϊδίεῖὶν ἱπ 
νίενν---ἰ πεῖς πεδίμεη ρδβὶ πὰ τμεῖγ ΟὨγὶβῖ- 
ἰδπ ργεβεηῖ. ὙΠΟῪ ἅτε ταπιϊηἀεὰ οὗ ψνμαὶ 
μευ οποε ννεγε---ουϊδίάς ΟἾγίβὲ, ουϊδί ες 
τῆς δρεοίδὶ ργίνίερε οἵ ἴβγαεῖ, νυἱιμουῖ 
Ὡορε, δηὰ ψίμους αοά; δπά οἵ νδδῖ 
πεν Βᾶνε σοπια ἴο ὃ6 ὃν ἴπε ρονεσ οὗ 
ΟἸτίβοβ ἀεδίῃ---ρίδςεδ οὐ ἂἃπ δαυδὶν 
τ τῆς σἤόβεη ρεορίε, Ῥγουρῃξ ἱρὰ 
το τς Ἑδίμεσ, πιαάς ραγὶ οὗ ἴῃς πμουβε- 
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"λεγόμενοι " ἀκροβυστία ὑπὸ τὴς "λεγομένης " περιτομῆς " ἐν σαρκὶ Μρε χα; 
“ χειροποιήτου, 12. ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς χριστοῦ "ἀπηλ- [Ἢ τ θαι. 

εχς. Αςἰϑ χί. 4; ας. χνὶϊ. σσ, εἰς, ὙΒεες. ἰἰ. 4 αἱ. ἃ Ῥαὺυ] ΟὨΪγ, 
22,23; Αςῖδ νἱΐ, 8, χ. 45, χί. 2; ἐἰχοά. ἱν. 26. 
ΙΣ, 24 ΟὨΪΥ ; [58. ἰδ. 18, οὗ ἰάο]Ξ. ἁ Βοιι. ἐϊΐ. δι αἱ. 

ἰΐ, 5; 4 
Ὁ Ῥαυὶ οἱὶν, εσς. 7ομὰ υἱϊ. 

ς Μεεῖς χίν. ς8; Αςἰδβ νἱΐ. 48, χνὶϊ!. 24; Ηεῦ. ἰχ. 
6 ΟΒ. ἵν. 18; Οοἱ. ἱ. 2: οὨ]γ ; Ῥὲε. ̓ χνὶϊ. 8. 

ον 

Δ ες, Ὀεΐοτε τω καιρ. ἱπδετῖ εν ἢ ὈΡΕΚΙ,Ρ, ν88., Εδίδοτβ ; οπι. ΦΑΒΌΪΕΟ, 
ΟΒ τ. -ςοπηπι., Ερίρῇῃ., Ογζ., [ναἱ. Ἑδίπεσβ. 

Βοϊά οὗ αοἁ πὰ ἴδε ᾿ἰνίηρ ἰεπῖρὶε οὗ τδς 

κ Διὸ ύετε ὅτι ὑμεῖ Εγ. 11. νεύετε ῖς 
ποτὲ: Ἡ͵ λέν ογς ὑπό, πρϑὰ ἐλαὲ ἀῤονείεπεν 
74. ὙΤδε οτγάεσς οὗ ἴδε ΥὙΕ, ὑμεῖς ποτέ, 
15 δυρροτγίεά Ὀγ βυςῃ δυϊπουίτςε8 δ 50 "6 
(νι ἢ οἱ Ὀεέοτε ποτέ), ὅ5υτ1.- Ηδγοὶ., εἰς, 
ϑοόσὴς δυϊδβογίεῖεβ ρίδος ἴῃς ποτέ δῆες 
ἴδε ἔθνη (5γτ.-Ῥ., Βοἢ.). Βυϊ ποτὲ ὑμεῖς 
δ πε ογάδσ οὗ ἴπε δεβὶ δηά οἰἄεβϑὶ Μ55. 
(ΔΑΒ), δε Νυἱρ., εἴς., δηὰ 18 Δἀοριεά 
ΌΥ τιοδὲ (ὩΤΎΤΝΗ ΕΝ). ΑΒ διὸ ἱπάϊ- 
οδῖεβ, νῃδὶ ἕο οννβ ἰ8 ἃ ρεγβοηδὶ, εἰ πῖςαὶ 
δρρὶἰσδῖίοη οὔ ννῃδι 8 Ὀεεη βαϊὰ ; δηὰ πε 
Δρρ ἰσδιίοη 18 ἄγαννῃ ποῖ ἔγοπι ἔπε ἱπὶ- 
τηεάϊδιεῖν ργεοεάϊηρ βεηΐθεπος, δυϊ ἴτοπὶ 
ἴδε σοπίεηϊβ οὗ ἴδε ῥγίογ ρασγαρτδρῇ 88 ἃ 
Μ᾿ Βοῖς. ὙὍΠε ρτοδὶ τπίπρβ ἄοπα ἴοσ μετ 
Όν αοά᾽ 5 στᾶςε ββουϊὰ ἱποῖϊϊπε ἴδεπὶ ἴο 
τδῖηῖ οὗ τὴς ραβὲ ἔγοτηῃη ννιίοἢ ἴεν ἢανα 
θεεη ἀεϊϊνετεά. Τς τεππεπιῦσαπος οὗ 
τἴῆλι ραβὲ νν}}} τηᾶκε τῇδπι τογε ἐμδηϊκέμϊ 
ἔοτ τθει  Ἐγξϑεῆε Ῥτίν!ερε, ἀπὰ ποῖα οᾶγε- 
αι] τὸ νναἰϊκ ἴὴ τε ροοά ννογκβ ψῃϊοη αοά 
Βᾶβ ἰῃ νίεν ἴογ ἴδε). Ὑὴς βεπίεπος ἰ8 
ἰπιετταρίεὰ Ὀγν ἀεβογίριίνα οἰαυδεβ, Ὀὰὶ 8 
ἸΔΚεη υρ τ ὐνὰ ἰῃ τῆς πεχὶ νεσβε; ψὭοσε 
ἃ βεςοηὰ δηὰ τῆς Ψοζάβ τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ ἀτε ἱπιτοάυςεά, τεβυπιίπρ {πε 
δηὰ τἴῃε ποτέοίνοτ. ΣΙ. ὙΒοτα 18 0 πεςά, 
τετείοσε, ἴοὸ ΚΟΡΡΙΥ εἰἴπες ὄντες οἵ ἧἦτε 
ἂι τηϊ8 ροίπι. τὰ ἔθνη ἐν σαρκί: Οεπέϊϊες 
ἐπ ἐδε ἥεελ. ὙΠε δγιίοῖε ἰ8 ρίνεη ἴο ἴπε 
ἔϑνη, ἴδε εἰα55 ἴο ΨὨΙΓΝ ἴῃς τεδάεσβ Ὀεΐοη 
Ῥεῖπε ἴῃ νῖενν (ὙνΊη.- Μουε., ΡΡ. 132, 217). 
[τ ἰδ ποῖ τερεδιεά Ὀείοτς ἴῃς σαρκί, 45 
τπε ἐν σαρκί τηλκεβ οπς ἰάθα νἢ τῃς τὰ 
ἔθνη (ννὶπ.-Μουϊε., Ρ. 1690). Τῆς ἴδτῃ 
σάρξ 4160 ἰδ ἴο δε ἰδίκεπ ᾿Πτασα γ, ποῖ ἃ8 
τείειτίηρ ἴο ἴῃς ἐοσπιοσ υπγερεπεγδῖα [{{π, 
Ῥυὲ (45 ἴδε βυδβεαυδηῖ βεπίεποαβ βῆον) ἰπ 
ἴδε βεῆβε οὔ πε Μεεὰ το ψνῃϊςἢ εἰγεμηιοί σον 
͵ἰ8 Δρρὶςδῦϊε. ὙΠῈῪ ἃγὰ τεπιϊπάεὰ τπδὶ 
ἴδεν Ῥεϊοηρεά τὸ τῇς οἶΔ88 οὔ με σεπι!εβ, 
δεῖς Ὀοάϊεβ ρτγοοίδίπιίηρ {πεῖς Πελίῃθη 
Τδδγαδείει. ---ο λεγόμενοι ἀκροβυστία: 
τνλο αγεεαϊ σὰ πεὶγειοϊ σοι. Α ἔασῖμεσ 
ἀεβηιϊτίοη οὗἩ ννδὶ ἴπεν ννεγε 48 ἔθνη, 8υρ- 
ξεβῖνςε οὔτε ἴον τεραγά ἰπ Ὡς ἢ ἸΔΟῪ 
ψεῖε πεϊά 858 πη ΠΊΡΕΓΒ οὗ [ῃδὶ οἶλβ8. Τῆς 
πᾶπηε ὕὐμεϊγομνοί σον [-ττῷ πᾶτης οὗ ςοῦ- 
τεσηρῖ, ννγὰ8 ἤυσπρ δὲ ἴδε. ὙὉὙῆῃὲε ἴεσηι 

ἀκροβυστία, ν»Ὡϊοἢ ἰδ πηκηον ἴο ργοΐδας 
ατεεῖκς θυῖ 18 υϑεὰ ἴῃ {πε ΓΕΧΧ, ἰ5 ἰδκεη 
ἴο θὲ δὴ Αἰεχαηάγίδη σοτγυριίοη οὗ ἀκρο- 
ποσθία.---ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς 
ἐν σαρκὶ χειροποιήτον: ὃν ἐλαΐ τολίολ 
ἐς ἑαϊϊρὰ Οτγεμπιεϊσίοη, ἐπ ἐλε βεσλ, νιαάς 
ὃγλαπά. ϑοῖπε ΕΝ. Βεῖϊες ρεσῆδρβ “ ὉΥῪ 
τῆς 8ο0-᾿α]]εὰ Οἰγουπηοϊδίοη, ρεγίοσσηθα ὉῪ 
Βαπὰ ἰπ τῆε βεβῇ " (ΕἸ1.). ΜνΊςΙ]. ρῖνεβ 
“τῃδᾶε Ὁγ Βαπὰ ἰῃ ἤεβὴ ". Α ἀεβογιριίοῃ 
οἵ τ1πε 7ενν, φίνεῃ ἰῃ ἃ ἴοης οὗ ἀερτεοία- 
τίοη. Ηεποε ρχγοῦθδθὶν ἴτε σπδηρα ἔγοπι 
οἱ ι ἴο τῆς γῆς περιτομῆς. 
᾿νπὴρκεῤώς ἐἀρόμρ μραϊβυίηρ μενα 
τεΐεγεηςε ἴο ἴδε ρονεγίυν οὗ ἴδε ργονίουβ 
ςοπάπιίου οὗ ἰπεβε αοάϊεββ,ρ ΟἿ γίβε 1688 
Θεπεε8. Ὑῆε ροΐηϊ 8εεπηβ ἴὸ ὃ6 τὶ (πε 
ἐπέδσοσι Υ ἱπ νυ πο ἴπον νετε πεϊά, ἀπὰ 
ΒΊΟΣ νν88 ἐχργαββεὰ ὃν [ῃς οοηϊετιρίυοιβ 
πᾶς ὕὕπεϊγεμνεοϊσίοη, ταεληὶ 41] τὰς πιοσα 
85 ἰἰ ννῶ8 ἰλϑιθποᾶ οἡ ἴπεπὶ ὈῪ ἴποβ6 ἴὸ 
ψ Βοπὶ, νὨΐ 16 ῥγουάϊν ΤΑ] ρ ἐμεπηβεῖνεβ 
τῆς Οὐγεμριεϊςέοπ, τῆς ἀϊβιϊ ποιοῦ νν88 
ποιδίηρ πιοζα ἴλη δη ουϊνατὰ πιδηυδὶ 
δεῖ ρΡετίοστηε οἡ πεῖς Ὀοάϊεβ. Τῆς τἰϊε 
ψν Βα η 118 δρί σι τΠ8] βἰσπίβοδπος δηὰ υ86 ἅτε 
ἰπ νίενν, 18 βροΐκεῃ οἱ νυ ποποὺς ὉγῪ Ῥδυΐ 
(οι. ἵν. 11). ΑΒ ἃ πιεῖε ρεγίοστηδηςβ, ἃ 
δαττίες θεΐνεεπ εν πὰ ἀδηΐ!ε, ἃ γοῖκε 
ἱτηροβεὰ ὃν ἴπε ἔογπιεγ οἡ ἴδε ἰδίϊεσ, ἃ 
της, πιδάε εἼβϑεηϊταὶ ἴο βδαϊναιίίοῃη, πε 
δροκε οὗἉ ἱξ ἴῃ ἴεγῃβ οὗ δοοῦῃ ἂπὰ τερυ- 
πρερτον ὅτι ἧτε ἐν τῷ πῶ 

ΕἸ. 12. καιρῷ ἐκε 
ὶς Χριστοῦ: ἐλπαέ Ἢ τεὴν αἱ ἐλᾶν 

ἔτηις αῤαγέ ἵγονι ΟἈγίσί. ΤῊς βεηΐοπος 
ἱπεετσγυριεά ΌὈΥῪ {πε ἀεβογιρίίοη οἵ ἴδοβς 
δἀὐάτεββεά 845 τὰ ἔθνη κιτιλ. ἰδ πον τε- 
βυγηεά---ορπεμιδεν, 1 σαν, ἐκαὶ γε τὐέγε. 
Τῆς τῷ καιρῷ, σοττεβροηάίϊηρ ἴο ἴῃς ὕτε- 
νίουβ ποτέ, τείετβϑ ἴὸ τῃεῖν ργε- γί βείδη 
ἄλυβ. [ἢ βϑυςῇ ρῆτγαβεβ ἰδ 'ἰ8β υϑ08] ἴὸ 
ἰπβεγῖ ἐν (Ποπαὶὰ., Ογεεὰ ναι. Ῥ' 487), 
δηὰ ἰε ἰ8 ἰπβεσιεὰ ὃν τῆς ΤῈ ((οἰοννίηρ 
ΑΠΌ ῈΕΟ, εἰς). Βυὲ τἴπιὲ τολόν ἰ8. αἴ8οὸ 
οἴεη επουρῇ εχργεββεὰ Ὁ {πε βἰπιρίε 
ἄλι. (ννίη.- Μουΐϊτ., Ρρ. 273, 274), ἀπά 
τῆε θαίαπος οἵ ενίάεηςοε ἰδ ἰδ ρεῖγν δραίηβι 
τὰε. ργαβεῆςς οὗ ἴπε ρσερ. πεῖ Τῆς 
χωρὶς Χριστοῦ ἰ5 ἴῃς ρτεάϊςαϊε ἰο ἦτε, 
δηά ἰ8 ποῖ ἃ ἀεβηίπρ οἴδυδβε ταὶ “" δεΐπρ δὲ 
τῆδιῖ εἶπα ψίϊπους ΟὨγίβε"" (Πε ΝΜ εῖϊε, 
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1 Λεία χχί!, λοτριωμένοι τῆς ᾿ πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ " ξένοι τῶν " διαθηκῶν 
48 οὐἹγ; 
4 Μαςς. τῆς 

ἔρις Βασε οοἷγ; ο΄. ϑορᾷδ,, (Ξ ά. ΤΊ ε .. Βατα ; τ΄. ,ν (Ξ 4. Τγνον ὅτ 
χ. 4; ὅκ!. ἵν. ἘΣ ΡΕΙΣ, ἐ Θα!. ἱν. 43; 

᾿φπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ " ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ - 

450, Ρ]δίο, 4ροϊ. ἱ, 
εὖ. ἷν. 17 4]. βΕΝ 

ΒΑςὶΣ {ἰϊ. 45; .. ποτ. 
Ἡετο οὐἱγ. δὰ 

ὶ κοσμ. τουτω ΕΘ, Ος,, εἴς. 

ΒΙεεκ). Ιἐ ἀδβοσίδεβ τμεῖγ ἑόγπιεσ οοη- 
ἀϊιίοη 88 οπα ἰπ ΨΏΪΟΝ ἴμεν μαά πο 
ςοππεοϊίΊοη ἢ ΟἾτίβε ; ἴῃ ννδὶς ἢ τα- 

πεν Μετς ἰῃ ἃ ροβίτίοη βαάϊυ ἰη- 
οτος ἴο ἰπαὶ οὗ ἴδς εν σνῆοβε διιὶ- 
τυᾶς νᾶ5 οης οὗ Βορίῃρ δπά νναϊπρ ἔος 
ΟὨείδι, ἰῆς Μεββίδῃ. Ὑπμεὶς ἀραγίπεβϑ 
ἴτοαὶ ΟἨγίβι, ἐμεῖς Ἰδοῖκ οὗ 411 τεϊαϊίοη ἴο 
Ηἰπι---ἘΠὶβ 18 με ἄγϑὲ βίσοκε ἰπ ἴῃς ἀδτὶς 
Ῥίοζυτε οὗ τδεὶς ἑοσηγες πεαίξβεη ||, ἀπὰ 
ἴδε ους ἴὸ ψΠοΒ ἴδε γε ἰ8 ἀϊτεοιεὰ ἰπ 
ἴδε βυδβεαυδηὶ οἶδυδεβ 411 ἔο!]ονν ἔτοπὶ 
τῆι. ---ἀ' Ἷ ι τῆς πολιτείας 
τοῦ ᾿Ισραήλ: αἰτεπαίεά ὕγονι ἐκε σοπινιοη- 
τοσαὶϊἐλ ο7 Ιφςγαεῖ. ὙὨς αἰϊεπαΐξίοη ἰ8 ἐχ- 
Ῥγεββεὰ ὃν ἀπαλλοτριοῦσθαι, ἃ βποπα 
νετῦ, σοτηπιοη ἐπουρὰ ἱπ οἰ Δββίοδὶ ατὶ 
(αἱ Ιεαβὶ ἴσοτι Ρίδίο' 5 εἰπιε), ςοτγεβροη ϊης 

το ἴς ΟΥ̓ ἋΣ (ο΄. ΡΒ. [νἱϊἰ. 4), αρὰ υδεὰ 
δραὶπ ἴῃ ΕΡΉ. ἱν. 18; ΟΟΪ. ἱ. 21. [{ ἀοεβ 
ποῖ πεσςββαγὶῖν ἱτΡῚῪ ἃ ἰαρ8ε ἔγσοπι ἃ ἔοσπιεῦ 
οοπάϊιίοη οὗ δἰἰδοῃπιθηξ οὐ ξε!Π]Ποννβΐρ, Ῥυῖ 
Ἔχργεβδαβ ΡΈΠΕΓΑΙΥ ἴΠε ἰάεα οὗ Ὀείηρ ἃ 
δέγαηρε ἃ8 σοπίγαβιε ἢ οας Ψ ΠΟ ἰ8 
αὐ κονεθ τ ἃ Ῥεγβοῦ οἵ δὴ οὔ͵εοῖ. Ἐς 
ἴετπὶ πολιτεία δ48 ΨῸ τηδίπ βεηϑεβ---ἃ 
Σέαε οἵ εοπιμιοπισεαϊ ἐλ (6. 9., 2 Μδος. ἱν. 
1σ, νη. χ7), ἀπά εὐέέσεησλεῤ οἵ ἴδε τἰρῃῖ8 
οὔ εἰζεη (Αςἰβ χχίϊ. 28). Τῆε ἤτβε οὗ 
ἴπεβε ἰβ πιοϑὲ ἰῃ Πδγιίοην 8 ἴῃς {Πεο- 
οταῖίς ἰεσπὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἀηὰ 50 ἰδ ἴ8 
υπάετβίοο ὃν τηοβέ. Ὑῆεδα ΕΡἢμεβίδηβ, 
τπετγείοσε, μβαὰ πὸ μαζί ἰπ ἴπε ἱμεοοσδου, 
τῆς ΟἹ οοπϑετυϊτίοη ὑπάες ψνδίοῃ αοὰ 
ταδᾶς Ηἰπιβοῖ κπόνῃ το πε [εν ἀπά επ- 
τεσεὰ ἱπῖο σεϊδύοη υἱεῖ Ὠίπι.---καὶ ξένοι 
τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας : απ Ξςἰγαη- 
έν: ὕγονι ἐπε οουεπαπὲς οὕ ἰἕλε Ῥγονπεἶξα. 
ΤΒε τῶν διαθηκῶν 18 ῬτοῦΔὈΐν ἴπε ρέῃ. 
οὗ ἐξάγεθον οζ γερμουαί. Ὑπαὶ ἰάδα ἰδ 
ἀδυ δὶ ἐχρτεβϑεὰ ὃν ἃ ρτερ., δαϊ ἢ 
νεσῦ ᾿καὰ ὑποχωρεῖν, ἐαφι ἐν, ἀπο- 
στερεῖσθαι, Δηἃ νυ δοπῖε δά]εοιίνεβ, ἱξ 
ἰδ 4180 εχργεββεᾶ ὃν ἴπε βἰπιρίε βεηῃ. 
πεῖνα τ, ΡΡ. 243, 244). Τὰς ψογὰ 

,» ΨὨΙΟὮ π48 ἴδε ρΡαγιίςυϊαγ πηδδηϊηρ 
οὗ οπε ψ8ο ἰδ ποῖ ἃ τῃθπρεσ οἵ ἃ βίδϊε οσ 
εἰῖν, ἰς υδεά Βεζε ἴῃ ἴῆς φεπεσζαδὶ βεηβα οὗ 
ἠονεὶρῃ ἴο ἃ (μίπρ, βανίῃρ πο βδιασε ἰῃ ἰξ. 

ε ἧκαι ἃτε ἔδε σονεηδηίβ ΨΩ 
ΑΡγαῆᾶπι πὰ δε ραϊσίδγοδα (ς, ΝΝ 8. 
αν. 22; 2 Μδζο. νἱϊ, 15). [τ ἰδ οὔ- 
νἱουβῖγ ἴδε οονεηδπίβ οὗ Μεβείϑηϊς δἰξ- 

πίβολπος ἐμαὶ ὅτὰ ἰπ νίεν. Τῇηδι ἴδε 
Μοβαὶς ἴἂνν οὐ ἴῃς ϑἰπαϊείς σονεπδηὶ 15 
ποῖ ἰῃ νίενν δΕ6ΠΏ8 ἴο ἔο]1ονν ἔγοτα ἴδε τρεω- 
τοη οἵ ἴδε ἐπαγγελία ; ἴοτ [Ὡλϊ Οονεπαης 
ΨᾺΒ ποῖ ἀϊδιϊποινεῖν οὗ ἴδε Ργοτηῖβε, Ὀὶ 
ἰ8 ἀεβοσιδεὰ Ὁγ Ῥαυΐ ἃβ ςοπχίηρ ἴῃ αϑες τὲ 
δηὰ ργον  βίοῃδιν (6 4]. 111. 17-190). ΤΒε 
ἐπαγγελία ἰΒ ἴπε Ῥτοπηγῖβε, ἴῃς οης ἀϊε- 
ἀποείνεϊγ 8ο οδ᾽εά, πε στεαὶ Μεββίδηϊς 
Ρτοταΐῖβε ρίνεπ ἴο ἴδε ἔδίδπεσβ οἵ τδς 
Ηεῦτενν ρεορὶς (ἄξεη. χίϊὶ. 1:5, χν. 1ἱδ, 
χνὶϊ. 8, εἰς). Τῆς ἀεβηίηρ τῆς ἐπαγ- 
γελίας ἰβ αἰιλομεά Ὀγ βοτηε (Ἐοϑβεηπι!εσ, 
εἰς.) το ἴδε (ο]ονίηρ ἐλπίδα μὴ ἔχοντες. 
Βυϊ ἴδε εονεναπές ἀπὰ ἴπῸ ῥγονιῖςα ἅτε 
Ἰήπάγεδ ἰάεαβ, πᾶ πᾶκα οπα ἱπουρδι 
μετε.--λπίδα μὴ ἔχοντες: λαυὲκρ πο 
ἄοῤῥε. ΜΙ ραγςιρῖεβ τς βυδ)εςῦνε 
περϑῖνε 5 το ποτα ἐγεαυεηςν υδεὰ 
ἴπᾶπ οὐ. [πὶ οδβεβ ᾿ἶκε δε ργεβεηῖ, υδεσε 
ἴδε ραγιοῖρ!ε ἄοεβ ἤοὲ θεϊοηρ ἴο ἴδε οἷ255 
οὗ ἴποβα ἐχργεββίηρ σοσηπιδηά, ργροϑε, 
ςοηάδιτίου οὐ ἔπε [ἰκ6, 186 υϑὲ οὗ μή ᾿ς 
ἅἄυε το ἔπε ἀεῤέεεέ ἴῃ ννὨῖς ἢ ἴπα πιδῖζεσ ἴῃ 
φρεθιιθῃ Ρτεβεηίβ ἰϊ86ε} το {πε νυτίτεσ---ἰο 

ε ἕδςιϊ, 4.4... [δι δε 8485 ἃ ρέπμξς, ποῖ ἴδε 
ἱπάϊνϊάἀτα], ἰῃ νίαν; οἷ. ΕἸ]. οη στ Τῃεβς. 
11, 15, ἀπά Ννίη.- Μουῖς., Ρ. δοδόδ. Τδβε 
βιίδίετπεπὶ βεσε 8 δρϑβοϊυϊε---ἐλπίδα, ποὶ 
τὴν ἐλπίδα. Ιἱ ἰδ ποῖ οηἱγν παῖ {πεν Βδὰ 
ποῖ ἐλς δορε, ἴδε Μεββίδηϊς πορε ψ Ὡς ἢ 
ν 88 οἠδ οὗ {πε ἀϊδιϊποιοηΒ οὗ πε βγδεὶ- 
ἴῖς, δυῖϊ (δαὶ {πεν ννδγε υἱεῖ ννπουϊ 
Βορβε. ἴρπογᾶπὲ οὗ πε Ὀϊνίπα βαϊνδοη 
δηὰ οὗἩ ΟἸσῖβι ἴῃ νοτη ἰτ τνδ8 ἔουηά, [ΠΕ Ὺ 
διδά ποιῃίπρ ἴο μορε ἔοσ βεγοῃά [18 τνυουἹά. 
--καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κι : ἀπά ενἱκομὲ 
Οοά ἵπ ἐπε τοογϊά. Ὑδὲε ᾿δϑὲ εἰεπηεηΐ ἴῃ 
τῆε ἀδικηεββ δηά σωΐβεῦυ οἱ {δεῖς ἔοστηοσ 
116. ΤὩε δά). ἄθεος, νος ἰ8β πανεσ 
(ουπᾶ ἴῃ ἴῃς ΠΕΧΧ ογ ἴῃ δε Α᾿ 
δηὰ οηἱγ τῃἷβ οἕος ἴῃ τῆς ΝΊΤ, ἴῃ οἰαβδίςαδὶ 
ατεεῖς τρεδηβ ἐριῤίομς ἴῃ ἴπε βεῆξε οὗ 
ἀεηγίηρ οὐ περίεοϊίηρ ἴδε φοάβ οὗ τδε 
ϑιαῖς; δαῖ ἰξ 18 80 υϑεὰ Τσοδβίοηδιν 
ἰπ δε βθῆβς οἵ ἀνοισέμρ οἵ τνογελῤῥῥὶπῇ 
κο Οοὰ (2Ε1., Ν. Ἀ., 2, 31), οὐ ἴῃ ται οὗ 
αδαπάοπεά ὃγ Οοά (ϑορῆ., (Ξά. Κ., 633). 
Τῶτγες τεηδοτίπρβ ἃστὲ ροββίδ]ε Βεῖο-- 
ἐρπονγαπὲ οἵ αοὰ, ἀεηγίηρ αοά, ῥογεαλον 
οὗ αοἁ. Τβε τὨϊτὰ 18 ργείειτεά Ὁγ τηδῶν 
Μεγ., ΕἸ]., εἰς.), ψῇο ταῖπις ἐπδὶ τ8ὲ 

ἵκεβὲ ςοίους ἰ8 ρίνεη ἴο ἴδς ρἱςίυτε οὗ 
τπεὶν οἷά μεαΐμεη οοηάϊτποη Ὁγ (δῖ8 πηθη- 
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13. ' νυνὶ δὲ ἐν χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς οἱ " ποτὲ ὄντες " μακρὰν “ ἐγγὺς 1 Αεὶο χαί!, 
ἐγενήθητε "ἐν τῷ αἵματι τοῦ χριστοῦ. 

τἰ τεβ. σοι. νἱ. 22 41(13); Ῥαὺ] οηΐν. τὰ Νοτ. 
Υ. 17 οὐἶγ ἰῃ Ῥδυ]; 166. 1νϊΐ. το; Πδῃ. ἰχ. 7. 

14. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ τα το 

ἢ [ὭΚΟ αν. 20 αἱ.; Αοίε ἰΐ. 30; ἔπεῦ ποά 
Ὁ Αδδ., 1μυκὲ χὶχ. σὰ ; ]οΒ χίχ. 42; ἐμ}. ἵν. 4. 

ῬΊμαΚε χχὶΐ. 20; σαι. ἱἰἰἱΐ. 25, ν. 9; Ηδδ. χ. το; Κεν. ἱ. 5; ν. 9. 

. ΔΑΒ 17, 31,37, εἴς,, Ευ8,, Ευτ8., ΠΗ 4]., ἘΡΙΡΒ., [ς., Τοετζῖ., δἱ. ; τεχὲ 1 «γεν. ΕΥγ. 
ΏΕΈΟΘΚΙ,, πηοβῖ π88., Οἷς, Τμάσι 

τίοη οὗ ἴδε ἴδςξ πὲ {πεν ννοῖς ψἱτπους 
τῆς Βεῖρ δπά ρμγοϊοοἴοη οἵ αοάἅ. Τῇῆε 
δτδὶ οὗ ἴῆς ἴσος βεῆβεβ, ποννενο, 866 18 
Ἔνεη πιοσγα ἰῃ Παγπιοην 1 ἴῃς ργεσεάϊηρ 
ἈΘΈΘΟΟΟΕ: ΑΒ ἴδεν ννεῖς υἱπουῖ ΟἸτίϑε, 
δηᾶ νίτπουῖ Πορο, 80 ννεγε ἴπεν νυδουξ 
6οά---ὐἰδους τς Κπονϊεάρε οὗὨ ἐπε οὔς 
ἴσας δηὰ Πἰνίηρ ἀπά ἐπι ἀεδιίταϊε οὗὨ ΔὴΥ 
αοά. 80 ἱπ 64]. ἱν. 8 ΡῬδὺϊ βρεακβ οὗ 
Θεπεῖεβ ᾿κὸ ἔμεβε 88 ἀποισίηρ ποὶ αοὰ 
δηὰ ἀοίηρ δβεινίοας υπῖο ἴπεπὶ τολίολ ὃν 
μκαΐμγε αγὲ πὸ ροάς. Τα οἴδυβε ἐν τῷ 
κόσμῳ ἰ8 ςοππεοῖεδ ὈΥ δοπια ψἱ ἢ [80 
ψνΒοῖε ργεσεάϊηρ ἀεβογιριίοη (Κορρε, εἰς.); 
ὈΥ οἰβεῖβ ἢ ἐπε ἔν Ὸ Δὲ βεπίεηοεβ ἴῃ 
τῆς ἀεδβοτίρειίοη---ἰἢς ἐλπίδα μὴ ἔχοντες 
ἀπά ἴδε ἄθεοι (ΑὉΡ.). Βαϊ ταῖμεσ πλᾶκαβ 
οὔε ἰάεα ἢ ἴῃς ᾿πιπηεάϊατεῖν ργεσεάϊηρ 
τεστὴ ἄθεοι. [ε 18 ἀϊθῆςυ!ε ἴο βᾶν ἰπ ψνμδῖ 
Ῥαγιίουϊας βεηβε ἴμε κόσμος ἰδ υδεὰ Πετε--- 
ΜΒεῖπεῦ ἴῃ ἴῃ 6 δβἰπιρίε, ποη- εἰ πος δ] β6Π86, 
οτ ἴῃ ἴδε ἀεερεῦ βεῆβε ΨὨςἢ ἰτ ἢΔ8 'π [Ομ η 
δηὰ 4190 αἵ {ἰπλὲ8 'π δοπὶς ἄδρτες ἰη Ρδυΐ 
(1 Οος. ἱ. 21, νί. 2, χὶ. 32; 2 ὕοσ, νἱϊ. το). 
ννμίοδενες 18 ργείειτγεά--νδεῖπες “1 - 
ουἱ Θοά ἰη πε ννοτ]ὰ οὗ τηθη,᾽" οὕς “ννἱέβοας 
αοά ἰπ τ815 ευἱΐ νοσὶ ἀ "---δὴ ἀρρζορσίδίβ 
ἰάδα γτεβυϊϊ8. Βυῖ τῃ6 ἱτπηρ!!εὰ οοπίγαβε 
ψἱτἢ της ῥσενίουβ πολιτεία τοῦ ᾿Ισραὴλ 
1εδά8 πιοϑβὲ ἰο ἀεςϊάε ἔοσ {πε ἰδίϊεσ. ὙΠὲ 
ἀοπηδίη οὗ τμεὶς 1ξπ νν85 118 ρσεβεηξ εν]] 
ψοσὶά, δηὰ ἴῃ ἰτ, αἰἱδπαϊεα 85 1ἴ νν88 ἔγοπι 
αοά, τπεν μαά πο αοά. 

Ψες. 13. νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενη- 

μὲ ποῖσ ἵπ ΟἈλγίδέ εσες γε ἐλαὶ 
ΣῊ τοῖγε [αν οἵ αγε δεσονιε πίρᾷ. 
Π οἰαβδβίςδὶ ατεεῖ νυνί ἰβ υβεὰ ΟὨΪΥ οὗ 

ἐένιθ, ταοϑῖν  γόσσηέ ἴεηδ68, γαγοὶν 
νυ τὰς ξαΐυτε, ἀπὰ τηεᾶπβ αὐ ἐλὶς υϑνν 
"πορισηί. ἴπ ἴῆε ΝΤ ἰἴ ἰβ υϑεὰ τηοϑιν 
οὗ εἶπιθ, Ῥυϊ αἷβὸ δ8 ἃ ἰορίςδλὶ ρασίίϊοϊς, 
Ὀγίηρὶπρ 8 ϑἰδίεπιεηὶ ἴο ἃ ζοποϊ ιβίοῃ, τ 
γεδμς 5. ςἰαμκέϊδμς, α5 ἐΐδό εαδε Ξἰαμάς 
Ἑοχα. νἱϊ. 17; 1 Οος. χν. 20, εἰς.). Ηδεσε 

ἴι μδ8 ἴπε υβυδὶ ἐδροσζαὶ πιεδπίηρ---ποῖῦ 
85 οοπιταϑίεὰ ἢ ἴῃς ῥγενίουβ ρεσίοά, 
τῆς καιρῷ ἐκείνῳ. Τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ἰδ Ρυξ ἐπα ρμαιοδιν ἢἤτγβθε δηὰ ἰβ ἴο δὲ 
ςοπηεοιεᾷ ψ 1 ἴδ νυνί (ΕἸ]., εἰς.) ταῖδες 
τῆδλη τὰ τἰῃς ἐγενήθητε, ἴπε ρΡοΐϊπὶ θείην 
τιῖ8---ἰλον γε Μετὰ βεραγαῖς ἔγουλ ΟἸγίβε, 

. Πδτ., ἃ]. Ἐοζ αιματι, ονοματι 40. 

δυϊῖ ποτὸ γε σε ἰη Ηίηι, υηἰτεὰ τἱτὰ Ηἰπς, 
δηὰ 8ο ἃγε δεοοης πίρᾷ. [εἰ ἰβ ἀϊβῆουϊο, 
ποῖ ἱπεργδοιςαδῖε, το ἀΐδοονες ἰῃ δος 
᾿ᾶδβε ἃ τεᾶβοη ἴοσ ἐδε ὑδὲ οὗ Χριστὸς 
Ἰησοῦς ᾿πειεδὰ οὗἉ τῆς 5ἰπιρίες Χριστός; 
δηά τῆς Ἰησοῦ ἱπάεεά ἰβ ἀτορρεὰ ὃγ δοπις 
ἀποίεπηι δας ποσίεῖεβ (1.., [γϑη., Οτῖρ., Τοσῖ., 
εἰς). Βυῖ τῆς ἀουδὶε ἀεβίρπαιίοη ἰδ 
ἀρρτορτίδξε πεσο---λθη ἴΠαῪ ννεσα πους 
ΟἈνγέςέ, Βανὶπρ πὸ ρατὶ ἰῃ ἴῃε Μεβεβίδῃ ἰῃ 
ψΒοτΣ ἴδε [εν πὰ πορε; ποισ ἴδεν δῖα 
ἴῃ ̓ ἰνίηρ, ργεβεηΐξ, ρεγβοηδὶ ἔεΠ]Ποννβῃρ νυ τὮ 
ἴδε ϑανίουγ κποννη ἀπ] οης τηΘ ἢ 48 ΟὨγίϑὲ 
]1εβυ8. Τῇ μακράν τορεαῖβ ἴῃς ἰάεα οὗ 
ἀἰϊδίαπος δηὰ βεραγδίίοη ρσγενίουβὶυ εχ- 
τεββεὰ ὈῪ ἀπηλλοτριωμένοι ἀπά ξένοι. 
6 ἐχργαββίοῃ ἐγγὺς γίνεσθαι, ἴο οὐ» 

ΟΓ δδοονις πεαγ, ϑΙ ὮΙ Ὦ 18 σοπητηο ΘΠΟΌΡὮ 
πῃ ̓ Ῥτθμης ατρεῖς, οοσιγβ ΟὨΪΥ Ὦετα ἱπ τῆς 
ΝΊ. ὙΤῇπε οσάεσ οὔτε ΤΕ, ἐγγὺς ἐγενή- 
θητε, ἰΞ δυρροτίεὰ ὃν ὈΕΚΙ, εἴς. ; θὰ 

θητε ἐγγύς ἰ8 {πε τεδάϊηρ οὗ ΒΙΜΦΑ, 
17, Ναϊς., ἀοιῇῃ., εἴς., απὰ 15 δἀοριεὰ Ὀγ 
τηοβϑὲ (ΤΤΎΓΝΝΗ ΕΝ). Ἐὸος ἴδε ἀεδβίρηα- 
οῃ οὗ ἴῃς ΟἽ πε]ε8 88 “ ἔδν οὔ " δηὰ τῆς 
56 ΟὗὨ ἴῃς ρῆγαβε “ Ὀγὶπρ πἰρα᾽" ἴῃ τῆς 
Βεῆβα οὗ τηλκίπρ ἴπεπὶ τηεπηδεῖβ οὗ ἴῃς 
τπεοογδον, οὔ. 158. ἱνὶϊ. το; δη. ἰχ. 7; 
δηὰ ἔοσς Ἔχδιῃρὶ 68 ἰη [εν 8} [ἰτεγαΐαγε, 868 
γνεῖβι., ἐπε ἰοο.; ϑοδδιῖρ., ἥογας Ηεδν., 
'., 7γ6.. ὙΤΕς νεγβϑεβ ἡ Βιο ἱπγπιεάϊδίεῖν 
ἔοΠονν τεξδσ τὸ ἔπε γεπιοναὶ οὗ ἴῃς δποίεης 
ϑατγγίεγ Ὀεΐνεεη [εν δηὰ ἀεπεῖε. Τδς 
ἐγενήθητε ἐγγύς, Βονενετ, πεεὰ ποῖ ὃἊ 
τεβισιςιεὰ ἴο ἴπηαὶ. [{ 15 ἰῃ οοπίγαβι 
ἴδε ἡ ΒοΪε ρσγενίουβ οοπάϊτίοη οὗὨ βερᾶζα- 
ἴοπ ἔτοπι ΟἸσίβε, τ 411 παι μαι πιοδης 
ἢ τεραγὰ τὸ ἴῃς οοπιπιοηννθαῖ τ οὗ 
[βγδεὶ, ἴπε σονεηδπίβ, Βορε, δπὰ ἀοά. 
[τ 18 ῥσορδθὶν ἴο 6 ἴδκεη, ἐπογείοσε, ἴῃ 
Ἐδε ἰαγρε βεῆβε οὗ δείηρ Ὀσουρῆε ἱπῖο ἴπε 
Κιπράοτῃ οὗ αοάᾶ, πιδάε πεᾶγ ἴο 
ΗἰΪπιβε!  δηὰ 8ο ὑσουρῆι ἴο πορε δηά ρσίνί- 
Ἰερψε.---ν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ: ἐπ (οτ, 
δγὴ ἐλε δίοοά ὁ ΟἈγὶΞι. Οπἡ {πε ἱσηροσὶ 
οὗ ἴδε ρῆγαβε “τῆς ὈΪοοά οὗἩἉ Οἤτῖβε᾽ β6ςὲ 
ὑπάετ ἱ. 7) ἀῦονε. Τῇπε ἐν ἤεγε ἢ88 τυ ἢ 
ἴδε βᾶπ)Ὲ Βθῆ8ε ἃ5 ἴῃς διὰ (πεῖ. ΤΏΟΥ 
ῬΟΙδ ἐχργεβ8 ἐπείγιωνεμία ἐγ. [{ἤδτα 18 
ΔΩΥ ἀϊβετεπος Ὀεῦνεεη ἰπεπὶ ἰτ 18 ἔπαὶ 

Θχὶ δβίτιρίς, οδ)εςξῖνε, ἱπδίσυ- 
τηθηιδιγ, Ὁ δ 116 ἐν ἀεηοίεβ ναὶ ΕἸ]. 

τ ἵ 
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ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ῃ. 

4 εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ " μεσότοιχον τοῦ 
ΓΝ τ, φραγμοῦ ἐλύσας, 15. τὴν " ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν " νόμον 

τ οτα 

ΟὨΪγ. 
2 Ρεῖ. ἐξ, το, τι, 12. κεν 
βες οι. ἰἰΐ. 27, νἱΐ. 2, νἱϊΐ. 2. 

ς8118 ἐνενιανιεμέ ᾿πβισυσηςπιδ ἐν, πα δοῖοη 
οὗ τὰς νεζῦ Ὀεΐπρ τεραγάεὰ 45 δαῤςέϊηρ ἐπ 
ἐλδε νιεαμβ. ϑεὲ ΕἸ]. οὐ τῇς ρτγεβεηὶ 

6 ἃπὰ οὔ σ Τῇεββ. ἱν. 18. ΤΒεσα 
158 {{ππ||6 το ὃς ψαϊπεά, πονενεσ, Ὁν διϊετηρῖ- 
ἱῃξ ταυς ἢ ἤπεββε ἱπ βυςἢ πχαίζογβ. 
ες. 14. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 

ἡμῶν: μοὼγ Ηδ ἐς οἿν Ῥεαθσ. Αβ τηοβῖ 
ςοπιπιοηίδῖοτβ ποίΐος, [Ὡς ἐτωρἢ βὶβ ἰδ ου 
τῆς αὐτός---“Ηδ ἀπὰ πο οἵδεγ᾽". Βαυῖ 
ἴδετε ἰβ ῥσοραῦΐν τόσα ἱπ ἰδ ἴπαπ ἐπδῖ. 
Τῆς 5εϊεςτίοη οὗ (ῃς δρβίσαςϊ εἰρήνη, ἰη- 
βἰεδά οὗ ἴῃ βἰπιρὶςε εἰρηνοποιός, βυρρεδὶβ 
τὰαῖ τῆς ροΐῃε οὗ τῆς αὐτός ἰ5 ποῖ οΪν 
“Ἐξε αἴοπε,᾽" Ὀυῖ “Ηε ἐπ Ηἰς οτον ῥεγϑοη"". 
11 ἰδ ποῖ οὐἱν ἴπδῖ τῆς ρεᾶος νν88 πχδάς 
ὃγ ΟἸτίϑβι ἀπ τη ΚΒ 88 Ηἰ8 δοβίενεπιεηῖ, 
υχῖ ται ἰξ ἰ8 8ο ἰδεπειῆεὰ ἢ Ηἱπὶ τιμαὶ 
ψεῖε Ηε ἌνΑῪ ἰξ νου]ά Αἴ8ο [4]],---8δὸ ἀε- 
Ῥεπάεηϊ οἡ Ηἰπὶ ἴπδὲ ἀραζὶ ἔτοπη Η πὶ ννα 
οδηηοὶ πᾶνε ἴ. Απὰ Ηε ἰβ ἴδ ἔοσ υ8 
“κα Ῥελος᾽" (ἡ εἰρήνη), Ρεᾶοε ἴῃ ἴδε 
δϑβοϊαις βεῆβε ἴο πε εχοϊιβίοη οὗ 8}] 
οἴμες. Ὅφαεε, ἴῃς ρεᾶςε οἵ ἴπε Μεββίδπὶς 
ἅδε, ἴῃς ρεᾶςε ἴῃδὲ 15 ἴὸ ςοπὶς Ὁγν Μεββίδῇῃ, 
ἰδ. ἃ ἔτεαυεπὶ ποῖς ἰῃ ΟΤ᾽ ργορῆεου ([58. 
ΙΧ. 5, 6, ἰἰϊ. γ, 1|.. 5, ἵν}. το; Μίς. ν. 5; 
Ηδξ. ἰϊ. οἱ; Ζεοξ. ἴχ. το). Ηδετεε, 88 ἴῃς 
πεχί βεηΐθηςς βῆονβ, ἴπ6 ρεᾶος ἌἽβρεοῖδ!ν 
ἰῃ νἱενν ἰΒ (παῖ θεϊνεεη [εν δπὰ ΟΘεπεῖϊε. 
-- ὃ ποιήσας τὰ ἕν: τολο ν»εαφ 
δοέξ ομε. Νοῖ “πδιῖῇ τηδάς," δυὲὶ “τηλάς͵,᾽ 
νι τείεσεηος ἴο ἴδε φοθητίς δεῖ Ὀὔδς 
«αἴ, 48 βυρρεβίε Ὁγ ἴῃς ἐν τῷ αἵματι. 

Τῆε ἀμφότερα ἰ8 ἴῃε δὐδίγαςς πευΐζετ---ἴῆα 
νο ῥαγέδες οἵ οἰλββεβ. Τα βίηρ. πευῖ, 
ἕν (-- οπε ἐλὲμερ', οπε ογραμὶϑηι) ἜΧΡΊεδ8ε8 
τῆς ἰάεα οὗ τῆς κπέξν, τὰς πενν υπίτγ ΠΟ ἢ 
τὰς ὕνο ἰοπρ βεραγαῖ δηὰ δηιδροπίβεὶς 
Ῥαγῖῖεβ θεσᾶπιε; οὔ. ἴδε ἕν υδεὰ ἐνεη οὗ 
τὰς τεϊαείοη Ὀεῖννεεη ΟἸγίβδὶ ἀπὰ αοὰ ἰπ 
]οΒη χ. τό, δπά ἔος ἴδε ὑπ Πατα ἱπ 
νίαν, οὗ. οπλ. χ, 12; 1 Οος. χίϊ. 13; αδἱ. 
11. 28; ΟοἹ. ἰϊϊ. χτ.---κ᾿’α]͵ὶ τὸ μεσότοιχον 
τοῦ ὃ λύσας: αμκὰ ὅγοῖϊε ἀοισι 
ἐμε νμδάϊε ταὶ! οὗ ἐπε ῥαγεϊ ον. ὙΒε 
ἕοσπιεσ οἴδιβε Ὀερᾶπ ἴῃς ἐχρ᾽δηδλίίοη οὗ 
μον ΟἸσγίβε Ῥεσᾶτηε ουὖζ Ρεᾶςβ. Τδδι 
εχρ᾽δπδίίοη 18 οοηεπυεᾶ ἴῃ τ 8 οἰαυδβα 
δηά ἴῃ ἴδε ζοϊ]ονίης. Τα καί, ἴδετε- 
ἴοτε, 8 Ἔρεχερεῖϊς τ ἐο τοὶέ, οἵ ἐπ ἐλαΐ 
(.. Ννιπ.-Μουϊε., Ρ. 545. Τῆε βεη. 
φραγμοῦ [5 ποὶ ἃ τηετε εαυϊναϊεηΐ ἰο Δῃ 
ἀὐϊοῖν, οζ ἃ ρασίίς., 8 1 --, τὸ μεσότοιχον 
διαφράσσον (6τοῖ., Εοβεππηι., εἴς.), ποτ 

5 Μαῖί. χχὶ. 33; ἢ Μασκ ἢὺκε χὶν. 23, ἐρρ., Βεσε οὐἶἷυ; ΝΌχι. χχὶϊ. 24. 
ὅ3] ὑΚε χχίϊὶ. 12; ρα ν ΠΩ Ῥαυ] ον; Οεα. ἐξὶ. 15. ν 

ἔπ ]οΒα ἔΐ το; 
εσὸ οπὶν; 

'8 ἴε τε ρεη. οὗἩ φμαΐέέν, τε “τῆς τοί ἅς 
ΨΆ]1 ψῆοβε οἤαγδοῖοσ ἴὸ 18 ἴο ἀϊνί ς᾽"; 
δυξ εἰἴπες (α) ἐπε αῤῥος. ξεῆ. οἵ. ξεη. οὗ 
ἑάδεηπεϊέν, τα “τῆς πιά ἀ]ε τνᾶ]} ἐμαὶ ἰ5 (οσ,, 
οοηβίβὶβ 1πΠ) ἰδῇς ραχιοη," οὐ (δ) ἰδὲ 
ῥοδϑεβ. ρετι., τὸ “τῆα Ψ8}} ρετγιαϊηίηρ ἴο 
πε ρασγιποη Ὁ. Οη τῆς ἰαέέενγ νίενν οὗ 
ἴδε ξεη. ἴδε μεσότοιχον (Δ Ψψοτὰ ἑουπᾶ 
ΟΠΙΥ τπῖ8 οὔος πῃ {πε ΝΤ δπὰ οὗ γᾶσε 
οσούττεηοα οἴβεννμεγε) θεοοτηδβ ἴπε πιοσα 
ἀεδηϊ!ς δηὰ βρεςίῆς ἴεστ, ἰπε φραγμός 
τῇς τῆοσε βεπεσαῖ, ἴῃς ἔογππεσ Ὀείπρ, ἰὩ- 
ἀεεά, ἃ ραγί οὗ ἰῆςε Ἰἰδϊῖες. Τῆδι ἰβ ἴο δᾶγ, 
ἴῃς φραγμός ἰ8 τ1πε νν»ῆοῖςε δυβέεπι οὔ τμίπρβ 
τδδῖ κερὶ [εν ἀπὰ (Ἂεπι]ς ἀραγίὶ, δπά ἴδε 
μεσότοιχον ἰ8 ἴδε τῃΐηρ ἴῃ ἴῃς βγβίεω ἴδδι 
ταοβὲ οοηῃδρίσυουβὶν νι ἀεά πεῖ, δηὰ 
τπαῖ οοηδβετυϊοά τῆς “ ἐππλὶῖγ,᾽ σἱς., τὰς 
1μᾶαν. [Ιἱ ἰβ δεϑέ, δούψενετι ἴο ἴδε δες 
εττηβ μεσότοιχον ἀπὰ φραγμός ἱπ ἴδε 
εἰπερῖς, Πεταὶ βεηβε οὗ ΠΡΟΜ δηὰ ςεῤαγα- 
ἐΐομ, νι ϊς ἢ ἀγα ποῖ ἐχραἰηεὰ τὸ ὃς ἰδς 
1ᾷνν {1 τῆς νόμος ἰδ ἀοιυδ!γ ἱπισοάυςεὰ 
ἰῃ ἴδε βυδβεαυεπὶ οἶδυδβε ; δηὰ, ἰπεζείοζε, 
ἴδε ,ογρεεν νῖενν οὗ τῆς ξεπ. ἀρρεᾶγβ ἴὸ 
Ἐς Ρῥγείοσαδῖθς. [{ 8 δυρρεβιεὰ τπδὶ ννδδιὲ 
ῬΑᾺ] τολ]Ὺ εχρεββεβ ἴἤεη ἰβ ἔδε ἕδοϊ 
ἴδαιὶ τῆς Ἰεραὶ βυβίεπι, νη ἢ γα8 τηεδηῖ 
Ῥτίπλασὶν ἴο ῥγοίΐεσς τῇς [εν ϑἢ ρεορῖς 
δξαϊπβι ἴῃς οοτγυρτίοη οὔ πεδίμεπ ἰάοϊδίγυ, 
δεσδᾶχτης τῆς δίτιετ τοοί οὗ [ἐνν18} ἐχοϊυβῖνε- 
Ὧ688 ἴῃ τεϊδίίοη ἴο ἴῃς Οεπι]ςε5. ΤΆ ἰ5 
ἴο εἶνε δε φραγμός πεῖε ἴδε 5εῆβε οὗ 
βοπιεϊμίηρ (δαὶ ἔεηςεβ ἐμ οἵ φηείοξες, 
ΨΏΙΘΕ ἰξ οσοδδβίοπα! ν πα8 (ϑορῆ., (Ξά. 
Τγγν., 1385). Βυῖ ταὶ ἰδ ἃ γᾶγε βϑεῆϑε, 
δηά {πε ἰάεα βεεπὶβ ἴο ὃὈε βἰπιρίεσ. [{ 18 
ἀουδι!, ἴοο, νπεῖπος Ρδὺ] παὰ ἴῃ νίενν 
ἤεσα ΔΩΥῪ τηδιίοσιαὶ ραγιϊτίοη ἢ ΒΟ Ὦ 
ἢς ΨνΔ8 ἔδτηας. ἴξ σου]ὰ Ββολγοεϊυ θὲ 
ἴδε νοὶ] οὗ {πε Τειηρίε ἴμδὶ τνᾶβ τεπὶ δὶ 
τῆς Οτυοϊχίοη ; ἔογ παῖ νεῖ] ἀϊά ποι 
βεῖνε ἴο βερασαῖς ἴῃς ΟἊπε]ς ἔγοπι ἴδε 
1ενν. [Ιεὲ πιρῆς σταῖπες ὃς (48 Αῃβεϊπῃ, 
Βεηξεὶ, ἀπά τηᾶπν τῆοσζε πᾶνο ἱβουρῃῦ 
1δε νν8}] οὐ βογθεη (δαὶ ἀϊνϊἀεὰ τμ6 οουσὶ 
οὔτῆς ἀεπιῖ168 ἔτοσῃ ἴῃς βαποίυδσγυ ργορεςσ, 
πὰ οὐ ψ ῃϊοἢ ]οβερῆυ 6115 8 τπδῖ ἰς Ὀοτα 
ἂπ ἰηδβοσίριίοη ἑογυ! ἀἀΐπρ Δὴν αἜπες ἔγοσῃ 
Ῥεπείσαιηρ ἔυσίμοσ ( ευ. Ῥ αγ5, ν.ν 5, 2; 
νἱ., 2, 4; Απέϊᾳ., νἱῖ!., 3, 2; ΧΡ. ΙΙ, 5). 
Βυὶϊὶ ἐνεβη τῃϊ8 18 αυεβεϊοηδῦ]α, ἀπά 411 ἴῃς 
Τῆοσε 80 85 ἴπε νν8]}} υνδβ 5{}}} διδπάϊηρ δῖ 
τὰς εἶπα νβθη τΠ15 ψγᾶ8 νυτϊεη. Εοσ ἴδς 
86 οἵ λύσας οἰ, ]οδη ἰΐ. το. 
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τῶν “ ἐντολῶν ἐν “ δόγμασιν " καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο " κτίσῃ ᾿ ἐν ν]κυκο τ; 
Αεἰϑ5 χνὶ. 

" ἑαυτῷ " εἰς ἕνα ἢ καινὸν 2 " ἄνθρωπον, “ποιῶν εἰρήνην, 16. καὶ ᾿ἀπο- 4, χνΐϊ. 7; 

οἷν ; Ὠδῃ. νἱ. 9. χ ΊυΚε χἰϊί. ), θαϊτε(24) Ῥδὺΐ ΟὨΪΥ ; δες Εοχι. ἰἰΐ. 3 ἃ]. 
1. ἡ, 14 

Υ Νετσ. τὸ τσεῆ. 
ΖΞ ἢῆετε οὔἱγ. 4--Μαῖι. χιῖϊὶ. 30, χχνὶϊ. σι ῃ Μασίς; εν. χνὶ. το; 1υἀ. ἰχ. 43. Ὁ ΟὮ. ἵν. 24 ΟὨΪγ; 

δες 2 Οοτ. ν. 17; 64]. νἱ. 15. ς ]Ατλεβ 11]. 18 ΟὨΪῪ ; βεε Μαίϊ. ν. ο. ἃ Οοἱ. ἱ. 20, 21 οὨΪγ. 

3 καταρτισας ὨῈ. Ἐος ἐαντω, αὐτω ΦΑΒΕΡ 3, 14, 17, εἴς., 4].. ; ἐαντω ἡ ὍΕΚ 
ΚΡ, πιοβὲ πι88., Αἴἢ.., Οἢσ., Ττβάγι., θδῃ., ΤῊΙ., Οες. 

3. κοινον Εα. 

ες. 15. τὴν ἔχθραν: ἐο ευἱέ ἐκό σηνιέγ. 
Μδην (μυτἢ., Οαἷν.,, ᾿ς ΜΜείϊε, εἰς.) 
ἴΔκε 1Π18 το ὃς ἃ ἤρυτε ἔοσ πε Μοβαῖς 
Γᾶν. Βυῖ ἰῆς ἔχθρα 5 ἴῃ ΔηΕΠε6518 ἴὸ 
δε εἰρήνη οἴνετ. 14, Δηὰ ἴδε βρεοϊβοδίίοη 
οὔτπο [(ἂνν σοτηεβ ἴῃ ἰαῖεσ. [τ ἰβ Ὀεϊίοσ, 
τπετγείογε, ἴο ἰδᾶκε τῆς ἔχθρα ἤεῖε ἰπ 
πε αὐϑίγαςς: βεπβε οὗ λοϑέϊίς, ςϑραγαϊξίηρ 
ἡκεϊδηρ. Βυὶῖ ἰΒ ἰξ τπὲ ἐππεῖν οὗ [εν πὰ 
ΟΘεπεῖε το αοἁ (Οἢγγβ., Ηδσὶ., εἰς.) οσ τπ6 
εητλ τ Ῥεῖννεεη [ἐν ἀπά σεπηῖε Τπε 
βιδιετηεηΐ οὗ ἴῃς μεσότοιχον 48 4 πκὶά- 
411 ὈῬεΐίννεεη τὰ ἀεςοϊάεβ8. ἴοσ 
{πε ἰδιίεσ, Ὑὴα ἀγρυγαεηῖ ἱπ ἕανους οὗ 
1818 νίενν ἴβ βίσοηρψες 511} νπεη {μὲ 
Τογπιεσ νῖενν 8 οοπηθοιεά ἱἢ {πε ἰάδα 
τθδὶ τῆς ἔχθρα ἰ5 ἰπΠε Μοεαῖς [,ἂνν. Εογ 
τῆς Μοβαὶς [,ὰνν οουἱὰ ποὶ δὲ βαϊὰ ἴὸ 
Βᾶνε Ῥεδθη ἰδς οαυβε οὗὨ ποβίῖς ἔξεϊ!πρ οα 
δε ραγὶ οἵ ΘΟ Ἂπῖ]ε8 το αοά.---ν τῇ σαρκί 
αὐτοῦ: ἐμ Ηὶς Πεεῖ. Τῆε ἴογτη τ ἀρ ἰδ 
ἰάθη ὉΥ βοσηε (ϑιίεσ, εἴς.) ἰπ ἃ βεῆβε 
νᾶες ἐπουρῇ ἴο οονες ΟἾσίβι᾽ 8 ἱποδγηδιίοη 
δηὰ Ηἰδβ εηεῖγε ἱποαγηδῖς [ε. Βαϊ, αραγὶ 
ποηὶ οἵμες ἀϊηου 68, (815 18 ἱποοηβιβίεης 
νητῇ τῆς ἀεβηΐϊϊε πιεπιίοη οὗ Ηἰ5 δίοοά ἀπὰ 
Ηἰ8 εγος9. Τῆε ἴεσπὶ τοΐεσβ, ἱπεγείοσε, ἴὸ 
ΗΙ5 ἀεδίῃ, δηὰ πηθδηβ Ηἰβ οσυοϊῆεά ἤεβἢ 
(οἵ. Οοἱ. ἱ. 22). ΤΒς ρτεᾶὶ ἀϊθῆουγ Πατε, 
δοννόνεῦ, ἰ8 τε σοπηδοιίοη. ϑόοπια δἰίδο ἢ 
ἴτε ρῆγαβε ἱπηπιεάϊδιεἶῖν ἴοὸ τὴν ἔχθραν 
(ΟΒγυβ., εἰς.), “τῆς ἐπι ΨΕΙοἢ νὰ8 ἴῃ 
ΗΙ8 βεβη," 48 ἰὖ τῆς ἰάθα ννεῖς “τῆς 
μΒαϊγεὰ ἱπ ἴῃς υτηδη τὰος ρΈΠεσγα ΠΥ "ΟΣ 
“Ἴδε παίίοπαδὶ ῃαϊγεᾶ,᾽" τῆς Παισεὰ ἴῃ (ες 
7εν δ ρεορῖίε. Βυῖ τπ18 νουϊά τεχυΐγα 
τήν Ὀείοτε ἐν σαρκί, ἀπὰ ἔυτγπίβιεβ δὶ 
Ῥεβὶ ἃ ἐογοεά πηεδπίηρ. Μοβῖ σογηπιεη- 
ἰδίοσβ οοπηεοῖ ἴξ ἢ καταργήσας, 5ιΡ- 
Ῥοβίηψ ἰξ ἴο Ὀς ρυΐ επρῃδεςϑν ἢἤτβι. 
80 ἴἰ 15 ἴδίκεη, 6.9., ΌΥ Μεγεσ, νῇο τηᾶκεβ 
ἐν σαρκί Ῥερίη ἴπε πεν οἴδυβε. Τῆς ΕΝ 
Δ Κεβ πε βᾶπὶς νίενν, δυς Ὀτίη 8 ἴπε ἔχθραν 
αηάετ ἴΠ6 τερίπιεη οὗ πε καταργήσας---- 
““Βανίηρ ΔΡο Ἰβῃεὰ ἴῃ Ηἰ5 ἤεϑβ [ἢ ς ἐπτη ν, 
ἐτυεη ἴδε ἰᾶνν ᾽"΄. ὙΏΕΓΕ 18 πη Γ ἢ ἴο0 βᾶν 1π 
ΒΌρροτέε οὗἉ 118, Ἔβρεςοῖδ!]ν ἴῃ νίενν οὗ τῇς 
Ῥαυϊΐπε βἰαϊεπηθηῖβ 'π Εσοαλ. 11]. 21, χ. 14: 
64]. 1. 13; Οο]. 11. 14, εἴς. Οη ἴδε 
οἴδες μαηὰ ἰῆεγε ἰβ δῃ ννκινατάπεββ ἰπ 
Ῥείη γίπρ ἴῃ ἴῃς ῥσγεάϊοδιίοπ δείογε τῇς 

νετῦ, δηὰ τῆς ρδγδί εἰ 15πὶ 18 Ὁσόκεη (Δ 
ΑΙἢ). [15 θεβῖ, ἰπεγείοσε, ἴο διϊδοῦ ἔπε 
ἐν σαρκὶ αὐτοῦ το (δε λύσας ((αὶῖν., 
ΕΚῦςκ., ΑἸΣ,, εἰς). ὙΤηε ἴοσπι οὗ τῆ βεη- 
ἴεηςε ἰδ Ῥεζίεσ Κερὲ 'π τΐβ γᾶν. Τῆς ἂρ- 
Ῥτορτίδίθηςβββ οἵ ἴδε υδὲ οὗ λύσας ἰδ ἴπεπ 
Βεεη; ἔογ ἴδε νεῖ λύειν (-- ἐςνδυεγέ, 
ἀϊδεοϊ υεὴ, 18 ἐαυδ!ν δρρ] σας το τῃς 

σότοιχον Δπὰ ἴο τῆς ἔχθραν, ἴδε ΡΗταβε 
ὕειν ἔχθραν θείη β σὐπικιοῖι ἷπ ογάϊπασυ 

Οστεεκ. Οη ἴδε οἵδες πδηὰ καταργεῖν ἰΒ 
τπιυσἢ [ε88 Δρρ Δ0]6 το ἔχθραν. 980 ἴδε 
Βδῆβε ἰ8--“ ῆὴῸ ἰπ Ηἰβ ογυςϊῆεά ἤσβα 
(ἰ.“., Ὁν Ηἰ8 ἀεδαῖῃ οὐ τῆς Ἵτοββϑ) ὕσοκε 
ἄονπ ἴπε πιίἀ]ς- ν8}} οὗ ἐπε ραγιτίοη, ἴοὸ 
εὶς [Π6 φησ "ἢ βῳ 1πε Ποβιῖε ἔδε! τς 
θεῖννεεη [εν δηὰ Οεπε}]ε).---τὸν νόμον 
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταρ' : 
λαυΐϊηρ αδοϊ ἐς κεά (οτ, τα παι Ης δΌο  5Π64) 
ἐμ ἰαιτο οὗ οονινιαη ἀνιεηὲς (εχργεβδεά) ἐμ 
ογαϊπαποεβ. Ἐυτίπει βίδίεπηεηὶ οὗ ἴδε 
ΨΆΥ ἴῃ νὨΙΟἢ ΟἾγῖβε ὃν Ηἴβ ἀδαδαίῃ οἡ τδς 
οτοββ τετηονεὰ ἴῃς βερδγδαῖΐοη δηὰ ἴδ6 
Βοβεῖ]ε ἔεεϊπρ Ὀεῦνεεη [εν πὰ Θεπεῖ!ς, 
υἱα., ὉΥ αὐτοραϊίηρ τῆς ἀϊνίάϊπρ [ἂν 
ἰϊ8ε1}, ὙΠὲ [μἂνν 18 πον ἱηισοάυςεά, ἀπὰ 
ἴδε ἴεσπὶ ὁ νόμος 18 ἰο δ ἑδκεη ἱπ [18 ζ01] 
8εη8ε, ποὶ [δς εεγεριορέαὶ ἴδ Οηἶγ, Ὁὰϊ 
τῆς Μοβαῖς [νὰν 885 ἃ ψνῃοῖς, δοοογάϊηρ ἴὸ 
1δε βιδιεὰ ι86 οὗ 88 ρῆσαβε. ΤῊ [ἂν 
18 αδοϊἐε κε ἴῃ τε 5εηβς οὗ θεΐπρ τεπάεγεὰ 
ἱποῤεγαξίυε (Δ8 καταργεῖν τηεΔη8), ἀπά ἴξ 
ἰδ ἀεῆηεὰ 8 ἴτε ἴ,ἂνν τῶν ἐντολῶν ἐν 
δό ν. παῖ [8 τῆς ροϊπὶ οἵ ἰδς 
ἀεδηϊτίοη ἡ Τῆς δτγίίοϊε, νος ἰ8 ἴῃ 
Ρίαςς ἢ τπε ἐντολῶν, 18 οπἰειεὰ Ὀεΐοτα 
τῆς δόγμασιν, 45 ἴδε ἸΑίτες τηλῖκεβ ὁπ 
ἰάεα στῆ {πε ἴοσγπιεσ ἀπά δισῖπεσ ἰβ ὑπάεσ 
τδε τερίπηθη οὗ ἃ ρσερ. (οἷ. ΝνΊπ.- Μουΐε., 
ῬΡ. 139, 149, [51, 158)... Τῆς [,ἂνν ἰβ οπα 
οὗ “ σοτῃηπηαηἀπγεη8-᾿ π-ἄξοτεεβ ᾿. μαι 
ἰδ ἰῃ νίενν 18 18 οΠαγδοῖεσ 88 πηαπάδίογυ, 
δηὰ οοπδβιβεηρ ἴῃ ἃ τπηυϊἰτυάε οὗὨ ρτεβογρ- 
τἰοπβ οὐ βιδίῃϊεβ. [τ δη)οίμεά, δπὰ ἰξ 
ἐχρζεββεᾶ [15 ἱπ᾽ υποϊΐοπβ ἱπ 80 τΩΔΠΥ͂ 
ἄεοτζεεβθ, ὃδυῖ 1 ἀϊὰ ποῖ εἐπαῦϊε. Τῆς 
1» "88 ταδὰς ὺὕρ οὗ ἐντολαί Δηὰά ἴπεβε 
ἐντολαί εἐχργεββεὰ {πεγηβεῖνεβ δηα ὀρεγὰᾶ- 
τεὰ 'ἰπ τῆς ἕογηι οὗ δόγματα, ογάέπαπεες. 
Τῆς ννοτὰ δόγμα ἴπ τς ΝΤ πενεσ τηεδπβ 
δηγιπίηρ εἶδε ἤδη ςἑαένέε, ἀεογεε, ογάϊν- 
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1 αποκαταλλαξει ΚΙΙΡ 72, 80, 4]. 
Ξ3ἐν ἐνι πνενματι προς τον θεον ΤὨάτι. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

« Άοπι. χί!, καταλλάξῃ ἱ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν " ἑνὶ σώματι τῷ 

δά τι σταυροῦ, "ἀποκτείνας τὴν " ἔχθραν ἐν αὐτῷ 17. καὶ ' ἐλθὼν "εὐηγ- 

1. 

θεῷ " ̓διὰ τοῦ 

Οοὶ. 30. γελίσατο ἢ εἰρήνην ὑμῖν τοῖς ' μακρὰν καὶ εἰρήνην ὅ τοῖς “ ἐγγὺς, 

ἱξξιΜαῖι, ἱϊ. 8, 9, 23, ἷν. 13 δἱ. κ Βοχω. Σ. 1:5 οαἷΐγ. 

δεν ἐαντω ΕΟ 115, 1,21.-π|88.-ἴη.- εγ.., αοιἢ., Αστ., δι. Εδέδοτθ (ηοί Τεσί., [ετ., ἃ].). 

ὀυμιν οτ. 73 ; ἡμῖν 31, 44, 
ΚΙ, Α]., 5γτ., ἃ]., ΟΒγ.; 

αἱ... Εἰὰ., 81δν.-π588., ΤῊ].- 8. νην 
ΤΒάκι., ἄετε,, Εὑυ8., Ευϊᾷ., Πδπι., εἰς. ; ἰπδεσί ΦΑΒΌΒΕΟΡ 

Εες. οπι. εἰρήνην »1ἢ 

17, 71, 80, [ἴ., ΝΊς., Οορί., Εἰῃ., Αττη., Επ8., Ῥτοοορ., Ογρε., ΗἹ}., 4}. 

ὄςᾳσχομεν δ). 

απο (ε΄. Τραϊκες ἰϊ. α; Αςῖβ χνΐ. 4, χνὶϊ. 7; 
ΟΟοἱ. ἰΐ. χᾳ; ἴῃ Ηερ. χὶ. 23 ἰξ 8 ἃ νατίδηξ 
ἔος διάταγμα). Ηεποε ἴἰ σληποῖ πᾶνε ΔΠΥ 
ΒΌΟΒ βεῆβϑε ἤεσε 8ἃ5 ἀσοίγίνς, ευαηρεϊϊοαὶ 
ἐεαρμὲπρ (ΤΒεοά.), ουαπρείίεαὶ ῥγεεεῤὲς 
(Ετί1Ζ.), τἰῆε ,αέἐκ ἰομεγοῆ. ϑόε ἰδ κιηρ 
ἔπε ἐν 45 ἴῃς ἐμεέγμνισπίαί ἐν τηδζε ἰϊ -- 
“Πλνίηρ ἃδο δηθὰ τπε ἴᾶνν Ὁν ἱπ͵υης- 
τίοηβ᾽᾽ (5υτ., Ναἱρ., Ατδρ., ατοῖ., Βεηξ., 
εἰς.). Βυῖ ἴδε ΝΤ υπίξογπιν βρεᾶκβ οὗ 
τῆς αὐργορδίίοη οὔ ἴῃς σοπἀετηπὶπρ ἰᾶνν 88 
Ῥείηρ εἢεοιεὰ Ὁγ ΟἾτγίβι' 8 ἀθβαῖῃ, πανὲγ 
ὉΥ Ἧς: ἐσασλίηρ, οὐ ὉΥ Ἔνδηρεῖοδὶ ῥγέ- 
εὐῤίς. Αποῖπεν τὐγη ἰ8δ ρίνεη ἴο τῆς 
βεηΐεηςς ΌῪ τακίηρ ἐν ἰπ ἴδε βεῆβε οὗ 
“ἢ γαβρεοὶ οὗ," “οη ἴδε βἰάε οὔ" (Ηδ:].), 
85 ἰδ τἰῆε ἰἄάεα ψψεσα ταὶ ἴπε δυσορδίίοη 
οἵ ἴῃς [ϑνν ννᾶ8 ᾿ἰπγιτεὰ ἴἰο [18 τη ἀδίοσυ 
βἰάς,---ἰο τε ογάεγς ςοηϊαϊπεὰ ἴῃ τ. Βυῖ 
τοῖβ νου τεαυῖτε τοῖς Ὀεΐοτε ἴπὸ δόγ- 
μασιν; ποτ ἰΒβ ἰὶ τῆς ννᾶν οὗ δε ΝΤ ἴο 
Βρεδκ οὗ ἴδε Μοβαῖς 1ἂνν 48 ἄοπε ἄννᾶὺ 
ὃγ ΟΠ τίβε οπ]γν θη οπε βίἰάε.---ἶνα τοὺς δύο 
κτίσῃ ἐν ἑαντῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον: 
ἐπα Ἧς νιέρλὲ ἐγεαέε ἐπ Η ἰνιδεὶ ἐπε ἔισο 
ἐπίο ομϑ πεῖὶσ νπᾶαη. ϑιαϊετηεηὶ οὗ τῆς 
οδήεοι οὗ δε καταργεῖν. ΤῊ πηᾶδο. δύο 
16 Ἰηϊγοάυςεά πονν, 1Ἰπβιεδὰ οἵ τῆς ἀμφό- 
τέρα, υἱ1ἢ ἃ νίενν ἴο πε ἄνθρωπον. Οπε 
να" νν85 ἴο Ὀε τηϑάε ουὖὲ οὗ ἔπε ἴννο »κφη. 
ΤΒε κτίσῃ ἰΒ Ὀεϊϊες τεηδογεὰ ἐγσαΐές πἰτα 
τδε ΕΝ τλδη »ρἸαζε ψἱἢ ἴῃ ΑΝ. Α πεν 
εγεαέΐοτι ἰΒ ἴῃ νῖανν. Εος ἐν ἑαντῷ οἵ τῇς 
ΤΕ (νῷ ὈΚΙΜ5, εἰς.) αὐτῷ 15. ἴο δὲ 
Ῥταξεσσεὰ 285 ἴπε σεδάϊηρ οὗ ΒΑΕ, εἰς. 
(ΤΎΤΕΝ); ΜῊ ρίνεβ αὑτῷ. [π εἰμεν 
᾿ᾶ86 ἴΠ6 86η8ς 8 “1η Ηἰ πη5 617; ποῖ “ὉῪ 
1 (ατοῖ.) δ8 1ξ τῆς τεέεσεπος ψγεγε ἴὸ 
ΟὨγίβε᾽ 8 ἀοεέγέ"δ, ποῖ “ τηγου βρῇ Ηἰ πλ86 17 
88 ἱξτῖ ννεσε δι᾽ αὐτοῦ. Τῆς πεῖν ογεδιίομ 
δηὰ {πὲ πεν υπίοπ πᾶνε ἐμεῖς στουπά 
δηὰ ρῥγίποιρὶβ ἐπ Οἢγῖϑε, Ψννμδῖ ννὰβ οοη- 
τεπιρίδιεά, ἴοο, ννΆ5 ποῖ βί ιρὶν ἴπε πα κί 
οὔοπε νιαη (ἕνα ἄνθρωπον) υνῆετε ΤογπΊο Ϊν 
ἴδετε νεῖς ἔνο, Ὀὰ: πὰ τηλκίηρ οὗ οπέ 
πεῖν (καινὸν) "παη. Ὅς τεβυϊε τνᾶ8 ποῖ 

τδδι, τπουρῃ ἴδε ϑεραγαείοη εΐϊνγεεη ἴδθτ 
νν 88 τεπιονεά, ἴῃς ενν 511} τεπιδίηςά [ετν 
δηὰ τῆς Οεπες 581}}} σεπαα. [τ ννὰβ 
Βοπηεῖπίηρ πεῖν, ἴπε οἷά ἀϊδεϊποϊίοπβ ὃε- 
ὕνθεη ἴεν δπὰ αδηῖε δεΐηρ ἰοβὲ ἴῃ ἃ 
τηϊγά ογάες οὗὐἠἨ ““τηδη "---ἴὰᾷς ΟὨγίβιϊδη 

νὴν : »ιακίηρ ῥεαεξε. 
Τῆς εἰρήνη ἰδ8 51}}} ρεᾶος δείννεεη ἴῃς 
ἐβιγαηρσεᾶ [εν δηὰ Θεπεε, ἀπά ἴπε ποιῶν 
(ῥγες., ποῖ 407.) Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς οδ]εςι 
ἐχργεββεᾶ Ὁγ ἰῃε ἵνα. Τπ ςλεγγίπρ ουἱϊ 
ἴδ ρυγροβε ες νγὰβ ἴο τῇδε ρεᾶςς ἴδε 
οηδ ἢ τῆς οἵδε. 

γει. τ6. καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμ- 
φοτέρους: απὰ ἐμαὶ Ηε "πὶρλὲ γεσοποιὶσ 
ἐλόνι δοίθ. Ἐυτῖμεῖ βιδιεπηεπὶ οἵ οδ]εςῖ, 
ἴῆε καί οοπείπυίηρ ἀπά εχίεπάϊπρ ἴξ. 
Οηϊγ δὲ {πὶβ ροίης ἰβ πε ργίοσ δπὰ ἴασρες 
ἰάφα οἵ μὲ τεοοποϊ]διίοη ἐο Οοά ἱπίσο- 
ἀυςεά, δηὰ εἐνεπ πονν ἰξ 18 ἴῃ σοῃπεςτίοη 
ψ ἢ τῆς ἰάδα οὗ ἴδε τεσοποδίοη οὗ ]ενν 
πὰ αἀεηιε. Εοσ τοὺς δύο ψε πον πᾶνε 
τοὺς ἀμφοτέρους, ποῖ “τὰς ὑνο" δὰ 
“ῬοΙἢ οὗ τπεπὶ ὰ πθ μην Ὀεῖπς 
δῆς δβρεοὶ ἱπ ψνϊοἢ ἘΠΕΥ ἅγε πον ῥτεὸ- 
βεηϊεὰ. Τῆε ἀπο- ἰπ Βυςἢ ςοπιρουηάβ δ88 
Βογῃει πΠΊῈ8. 5ΣΏΡΙΥ Δ ἱπέεπβῖνε τηθϑηίηρ 
(ἀποθαρρεῖν, ἀποθαυμάζειν, ἀποκαρα- 
δοκεῖν, ἀπεκδέχεσθαι, εἰς.) ; Βοπιείπιεϑ8, 
τῃουρἢ 1655 ἐγεαυεπεῖγν, τΠ 6 βεηϑε οἵ σραἱπ 
(ἀποδίδωμι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατορ- 
θόω, ἀποκαταλαμβάνω). Ιἱ 18 ἀουδ! 
ὙΠΟ 15 τῆς ἴοσος οὗ τῃε ἀπο- ἢετε. [πῃ 
τῆε οοπίεχί, ἰτ 5 ἔγῃδ, 80 ἕδσ 88 ἴῃς τεϊδ- 
τίοπϑ οὗ [εἐνν πὰ σσεπίῖ]ε ἴο ἐδ οἵμεσ ᾶτα 
ἄἀεαῖε ννἢ, ννὲ μάνα βαρ ἴδε ἰάδα οὗ ἃ 
βῖδίε οὗ βεραζγαδίίοῃ ἱπίο ἔννο Ποϑβεῖϊε στη ρβ 
Εἰνίηρ Ρἷαςε ἴὸ ἃ βίδίε οὗ υπἰῖγ. Βαυΐ 
ἴῃ τῆς ῥγεβαηῖ οἴδυβε ἴῃς ἰαγρεγ ἵγατῃ οὗ 
ἃ τεςοηῃοιδιίοη ἐο αοά 18 ἱπ νίενν, δπὰ 
1818 ἕανουτβ ἴῃς ἰάεα οὗ ἃ γεςέογαίΐοπ ἴὸ 
ἃ ςοηάϊιίοη ΨὨϊοἢ πδὰ Ὀδεη ἰοδι. Τῆς 
ἴοτῃῃ ἀποκαταλλάσσειν Οσουτβ ἱπ (ἢς 
ΝΤ οηἷν πεζεὲ δπὰ ἴπ Οὐοϊ. ἱ. 20, 21. ἴῃ 
ἴδε ΤΧΧ ἀπά οπος ἱπ ἴδε ΝΤ (Μδῖῖ. 
ν. 24) ννε βᾶνες δἷβο διαλλάττεσθαι. Βυϊ 

πιδῃ.--- ποιῶν εἰρή 



1:6---τ8. 

πο ὕνο Ἄρρεᾶγ ἴο δε Ῥυδοιοδιν ἰπάϊδ8- 
εἰπρσυ βῃαῦῖε. Α8 ἀετίναιϊνεβ οὗ ἀλλάσ- 
σειν ἴδεν Ὁοϊῃ σοηνευ ἴῃς ἰάδα οὗ ἃ 
οἤδηρςε, ποὶ ρῥείπιδγν ἵπ γεεἰϊηρ (Ὠϊοἢ 
18 ἐχργεδβεά ὃν ἱλάσκε δηά [18 σοπι- 
Ῥουπάβ), Ὀυϊ ἴῃ γείαξίοη, ἀπιὰ ἴῃ νρεμέναϊ 
τεϊαιίοη, οη ἔπε εἰάς οἵ αοά το τηδη δηά 
Οοηἡ ἴδε βἰάε οὗ πιδη ἴο αοὰ (ο΄. Εοπι. 
ν. ΟἽ; 2 Οογ. ν. 18-20).---ἐν ἑνὶ σώματι 
διὰ τοῦ σταυροῦ: ἐπ οηδ δοάν ἑλγομρ 
ἐδε ογος5. ΤὨΪΐβ σαπποὶ τεΐεσ ἴἰο Ολγίβέ᾽ς 
Ὀοάν (Οἤγυβ., Βεηρ., Ηδτγὶ., Ηοΐηι.), 348 ἱξ 
τὰς ροΐϊπε ννεγε εἰἴπεσ ἐπε τεοοηο  δείοη 
οὗ ἔτυο ρατῖῖϊεβ ὉῪ ομέ δοάν, οἵ ἴδε ον ὁ 
οἴετγίηρ οὗ Ομτῖβε ταὶ πεεάεξά τὸ τερε- 
εἰκίοι ἴῃ. νἱΪ. 27, εἴς.), οἵ, φαίη, ἴῃς 
Ὁπθ Βδοτίῆδος δβ Ἴοηίγαβϑιεδ ψπ {μὲ 
ταυϊυὰς οὗ τἢς [Ι,ανϊεἰςαὶ οδϊδιίοηϑ. 
ΤἼμαθε ἅτε ἰάθαβ αἰΐεῃ ἴο τῆς Ἴοπίοχῖ, 
δηὰ {πεν ἀγα τῆς 1ε88 ἀρργορτίδιε δεοδυβε 
ΟὨσίβι Ηἰπλβοϊῦ ἰ8 ἔπε ςμδγεοέ οὗ ἴῃς ἀπο- 
καταλλάξῃ. Τῆς τεΐεγεποε ἰδ ἴο τῆς [6ν7ν8 
πὰ ΟΘεπεῖϊεβ πονν πηδικίπρ οὴς Ὀοὰν; οὔ, 
τῆς ἕν σῶμα ἱπ τ Οοτ. χ. 17; ΕΡΉ. ἵν. 4; 
δηὰ εβρεςῖδιν ἴῃ ΟΟΪ. [1]. 15. Ηἰδβ οδ͵εςς 
ΜΔ85 ἴο ὑτίηρ ἴδε ὕνο ἰοπρ-ϑυπάετεὰ απὰ 
δηϊλροηίϑεὶς ρατγίίεβ 485 οπ6 ννῃοῖς, οπα 
αὶ Ὀοάγ, ᾿ηῖο τίρδι τεϊδίϊοη ἴο αοά 

ἔν Ηἰ58 εγοββ. Τῆε διὰ τοῦ στανροῦ δε- 
Ἰοηρβ γταῖμπες ἴο ἴμε ἀποκαταλλάξῃ τΠδη 
ἴο ἴῃς ζο]Ποννην ἀποκτείνας (νοη ϑοάεη). 
--- ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ: λανίηρ 
Σἰαΐπ ἐπε ἐπριδέν ἐμεγσῦγ. Ἐρι ἐν αὐτῷ 
ἴδετε ἰ8 ἃ νατίδηϊ γεδάϊηρ ἐν ἑαντῷ, 5[εη- 
ἀεεῖν βαρροτιεὰ (Ε 115, εἴς.) ; ἀπά βοπιὲ 
Ρίοροβε ἐν αὑτῷ (νοη ϑοάεη). Βαϊ [ἢϊ5 
ἐν αὐτῷ τείετβ ἰο ἴῃς στανροῦ, ἀπά {δε 
ἰάεα ἰδ ποῖ τπδὲ Οἢσίβι βίενν τῆς δηπιν 
ἴῃ Ηἰπιβεῖξ, δυὰς ἴῃ Ηε ἀἱά ἴτ “Ὁγ τῃε 
ΟτΟβ8,᾽ ΟΥΓ, 88 ϑόζὴς ἴδκε ἰὶ (ΑἹξ, εἰς.), 
“0ῃ ἴδε ογοββ". Τῇὸ ἔχθρα ἤετε, ἀραίπ, 
ἰ8β ποῖ ἰῇῆς Ζατσ ἰἴ8ε1ζ, πος τε δπταϊν οὗ 
7ενν ἀπά ἀεπῆῖε ἐο σοά (τπουρὰ πιοϑὲ 
ἴδε ἰϊ 80), θαϊ γαῖπεσ τῆς ἔχθρα ρτενίουϑὶν 
πχεπιϊοπεά---ἰἢε εππιγ θεῖννεεη [ἐν δηὰ 
Θεηῖε. Ἑυγίπετς, ἰπῈ ἀποκτείνας ννϊο ἢ 
"πίρκέ ἄεποιῖς δὴ δοιίοη ςοἰϊποίάδης ἢ 
τῃμδῖ ἀεηοιοὰ Ὀγ τῆς τηδίη νεγῦ, οὐ πῆῖρῃὶ 
ἀεῆης {πε νὰν ἱπ ννῃϊοῇ τῆς ἰατίοσ ννδϑ 
ταλὰς ροοά, βεεπὶβ ἴο ἤἴδλνε ἰΐ8 ῥῖο 
8εηβε οὗ ῥγίογίεν ---" δἴϊτεσ Ης μδά Κι! εὰ "᾿, 
Ης Βιαδὰ ἢτγβὲ το ΚΙ] τῆϊ8 επηιν Ὀεῖνεεη 
τὰς Ὁνο Ῥεΐογτς ες οουϊὰ Ὀτίηρ ἔπεπι ῬΟΓ 
ἱπῖο γἰρῆι σεϊδιίοηβ ἰο αοὰ ἴῃ ἴῆε νγᾶῪ 
ἰηάϊοαιεά, υἱΣ., ἰπ οπε Ὀοάγ, 48 οπε ϑτεδῖ, 
υπἰτεὰ ᾿νΠΟΪς. 

γεῖ. 17. καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰ- 
ν ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 

γϑ Ἰραὺῤ Ηε ἐμὴ ἀπό ῥτγεασλεά ῥεαξε 
ἐο γον ἐλαὲ τοεγό αν οὔ, απ ῥδαεε ἰο ἐδεπι 
ἐλαΐ τύῦέγε πίρῃ. Ὑὰε ΤῈ τεδλάβ βἰ πρὶν 
καὶ τοῖς ἐγγύς (ἢ ΚΙ,, τῆς πιᾶ88 οὗ 
Ουγβῖνεβ, ἴῃ6 ὅ5γτ(., εἴς). ὙὉὍμε ῥγίπιδγυ 
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υποίαῖβ δηᾶ οἵπες ἱπιροσίδης δυϊδβοσγίἰθβ 
ΒΜΑῺ 17, Νυΐϊψ., εἰς.) ἴπβεγὲ εἰρήνην 
80 ΤΤΥΝΗΕΚ Τῆς τερεῦεοη μᾶς 

τῇεϊοτγίοδὶ ἔοσος. Τῇςο καί, ἀραίη, ἄοεββ 
ποῖ πεσεῖν οοηπεςῖ τΠἰ8 βιδίεπηεης Ὁ ἢ 
1π6 ἴοττπεσ. [ἐ δδάβ ἰο δε τπουρῆι. 
Νοῖ οπἷν ἀϊά Ομείβδι εἴεςε (ἢς τεοοη- 
οἰ" ατίοα, θὰ Ηε 4180 οἄπιε δηὰ ργεδοῃεὰ 
τε ρκἱλὰ εἰάϊπρβ οὗ ἱτ, δηὰ τπδὶ τοὶ 
ἴο οὔα οἶαβϑθ δυῖ τὸ ὈοίΏ. ΤΒε δοι. 
Ῥαγίϊς. ἢ88 ῬγοῦδΌΪΥ ἰϊβ ρσορεῖ ἔογος οὗ 
ῥνίονὲἐν ἴτπι τεϊδιίοη το ἴῃς ἀεῖ, δοσ. εὐ- 
ηγγελίσατο. ΤῊς εονεπρ ἴῃ ηυμεβάοῃ 
Ῥτεοεάεὰ ἰδς ῥτγεδομίησ. Τῆς Ὀεδὲ τθη- 
ἀετίηρ, τδετγείοσε, Ψ ὕε ποίῖμοσ “ σοπι- 
ἱπξν (Εδάϊε), πος “" ᾿ςᾶπης δηά ργεδοβεά " 
(ΑἮ δπά ΕΝ), θὰϊ “ πανίῃρ σοτης" (Μεγ.» 
ΕἸ]., εἰς). Βαυε ἰο Ψδαὶ εὐρείῃ ρ' ἄοεδβ ἴπε 
ἐλθών τείε ἢ) Νοὲ ἴο ἴδε ἑπεαγπαίΐοπ 
(Ογυβ., Απβεΐη, Ηδσὶ., εἰς); ἴον {δε 
τεςεάϊπρ βεηΐδηοαβ, ννῃϊοἢ δρεαὶς οὗ Ηἰβ 

[ιοοά δηὰ οὗ τπε ρεδος εβεςϊεὰ τῃγουρῃ 
Ηΐϊξβ οτοββ, πιᾶκα ἰξ οἶδας ἴπδὶ τῆς {πὲ τῇ 
νίενν 15 ποὶ θεΐοσε ἴῃς ογσυςϊβχίοη Ὀυϊ αὐέαῦ 
ἰξ., Νοςσ οδὴ με τγεέεσεηος νν6}} ὃς ἴο τς 
ἐνοηῖ οὗ Ηἰ8 Εεβυζγδοϊίοη, ἤοσ ἐνεπ ἰῸὸ 
Ηἰδβ οὐνῃ ἀϊγεοιϊ τεδοπίπρ ἀυτὶηρ ἴδε ἴοσν 
ἄλγβ (Βεηρ.). ὙΝμδῖ ἰ8 ἰῃ νῖενν 18 γδί εῖ 
Ηἰβ ςοπιίηρ ἰη Ηἰβ ϑρίγιι (ως ]οΒη χὶν. 
18; Αςἴβ χχνὶ. 23, εἴς.). Τπαῦ τδὲ ἰάφα 
οὗ Ηἰ5 βρίγίευδὶ Αἄνεπε τη ἴπε Ηοΐγ αΠοβὲ 
ΜΏΙΟἢ [8 ργογγίπεηϊ ἰῃ τῆς Εουτ αοβρεὶ 
ἰδ ποῖ ἃ Ϊοπαππίπε ἰάεα οπίυ, Ὀᾳϊ οὴς 
επείγεῖν σοηϑβίβίεπε ἢ Ραυ 5 τεδοπίηρ, 
ἌΡΡεαδγβ ἔγσγοπιὶ πε Ρδυϊΐης ἀοοίτίπε οὗ [6 
ἀνε!!! τς οὗ ΟΒγῖβὲ Ηἰπιβεὶῇ ος Η!5 ϑριεις 
ἐπ τῆς Ὀεϊΐενες (Εοπλ. νἱϊ!. 9, το; 2 Οοσ. 
χἰϊ, χ7, χί δὶ. σ; Οἱ. 11. 20) ; 45 δἷβο ἔτοῃι 
ἐπε τεϊδιίοη οὔ τὲ Ηοΐγ ποδὶ ἴο τῆς 
Αροϑβιῖε᾽ 5 Ργεδομὶπα (ἔσπι: χν. 18), εἴς. 
Τῆς ργεδοῃίηρ πχεϑης ὃν ἴδε εὐηγγελίσα- 
το, ἰΒετείογε, 8 ΟΠ γί βι' 8πηςἀϊδῖς ργεδοπίηρ 
τοτουρῇ Ηἰβ Αροβεῖεβ δπὰ οἴμεζβ, ββρεςι- 
ΑΙ τπδὶ ἀεοϊαγαιίοη οὗ Ηἰβ τσυϊῃ νη ἢ 
τηλὰς ἴμεβε εἊπῆε8β ΟἸγίβιίαπβ. ὙΠοδα 
“αἴαι οὔ᾽" δῖα πιεπιίοηεὰ ἢγβῖ, 48 ἴπῸ 
Θομα]εβ ἰπ ἔπε ρεΐβοηβ οὗ ἴπεβε Ερδε- 
βίδῃς δηὰ οἵδες Αϑβίδιϊςβ νγεγε ἴῃς νψτί τεσ 8 
ἰγσητηεάϊαϊε σοηοδγη. 

γε. 8. ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προ- 
σαγωγὴν οἱ ἀμφότε ι ἐν ἑνὶ πνεύματι 
πρὸς τὸν πατέρα: ν ἐλγομρὰ Ηἰἶνι τὸς 
δοιᾷ βαῦε ομν ἀξοέ55 ἱπ οπ6 ϑῤίνίἐ μπίο 
ἐλΦ Ἑαΐλεν. ϑοτὴς ἴᾶκε ὅτι 438 -- ἐλαΐ, 
ἴῃ τηδπείοη οὗ [με σοπηπιοῃ ἄσοςβ8 θείῃ 
ΚΆΚοη 45 ἴδε οοπέθηἐς οἵ ἴῃς ὐηγηλθ 
σατο. Βιυῖ Πα βυδήεςι οὗ (ες ρτελοβίης 
888 αἰτεδάν ὕεεὴ ψίνεη, υἱΣ., εἰρήνη. 
Ήξεηος ὅτι Ξ γον, ἀῃιὰ τῆς νεῦϑε ἰ8β ἃ σοῆ- 
Βετηδιίοη οὗὐὁἨ ἴῃ ρῥσενίοιϑ ἐιουυραν ἴῃ 
πε ἔογπι οὗ δῇ Δρ' ἴο ἴῆς εχρεζίεπος 
οὗ τμοβς μἐ ποι μας ΤΒε ἕλος τμδὲ ννε, 
Ῥοῖδ οὗ υβ8, ὅτε πον Ὀτουρῆϊ ἴο αοά 
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Ὁ Βοτα. ν. α; 18. ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν " προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν " ἑνὶ 
«ἢ. ἡ, τὰ 

Ρ ΚΝ πνεύματι πρὸς τὸν ἢ πατέρα. 19. ὃ ἄρα οὖν ὃ οὐκέτι ἐστὲ ἣ ξένοι καὶ 

47; δ. ἵν. "πάροικοι, ἀλλ᾽ ἐστὲ 8 ̓συμπολῖται τῶν "ἁγίων καὶ "οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 
3.4: 

Ρεξει (οσ. νἱΐϊ. 6; τ Ρεῖ. ἱ, 17; [Ἑὁἤῆ, ραβδίῃι. 
415., Ῥδὺ] οὨ]γ. 

8. Αεἰβ νἱϊ. 6,29; τ Ῥεῖ. 1ΐ. αἱ ΟὨΪΥ ; Οεῃ. χχὶϊ!. 4. 
1 τεῆ. ν--Οβὶ. νὶ. το; α 

ἢςσχομεν δ). 

4 Εοπ!. ν. 18, νἱΐ. 3, νἱϊϊ. 12, ἰχ. τ6, 18; 64]. νἱ. τὸ 
τ-- Μαῖι. χχ. 5, 35 ἃ]. ; Ας(β χνὶϊ. δι; Ηδῦ. χι. 13; 3 ]οδη 5; ΕυιὮ. ἰἱ. το. 

τ στε ον; 105., 4"21|., χὶχ., 2, 2. Ὁ ΠΕ... 
ἴση. ν. 8 οὐἱἷγῃ ; [86. ἰἰϊ. 6. 

3 Οπὶ ουν Ε6., Οτ. 
8 ες. οπι. ἐστε ἢ ὈΡΕΚΙ,, 5υτ., ορ., Ασπι., Οτίρ., Β8., Ευτῆ., εἴς. ; ἰπβεγι 

ΜΑΒΟΡΙΕΕΟ 31, 71-3, [ἴ., ΝΊρ., αοἴδ., Β48., 1.4ἱ. Ἑδίῃεσβ. 

ταγουρῇ Ηἰπὶ ἰβ ἃ ν»ἰἴπεβ8 ἴο ἴπε τγυ τῇ οὗ 
ψῆδιὶ 1 Βᾶνα ͵υδὲ βαἰὰ, υἱς., τ8αῖ ΟΠγῖϑε 
οἄπιε πὰ ργεβδομεὰ ρεᾶςε ἴο Ῥοίῃῇ. Ὑῆε 
Ῥτίνι!ερε τεξεγγεὰ ἴο 18 ἃ ργεβεηὶ πὰ σοη- 
Βηυηρ Ρείν!ερε (ἔχομεν, ποῖ ἐσχήκαμεν 
88 ἰῃ Εοπῃ. ν. 2)-τοπε ἴο νος ἢ εἴδεςξ 18 
Ὀείπρ φίνεη πονν, υὲς., τὴν προσαγωγήν, 
“1ἢς ἱπιγοἀυοείοη,᾽" οὐ “ομγ ἱπισοάπο- 
ὕοη ". Τδὶβ ποὺπ ἅἀεποίεβ, ῥσορειν 
βρεδκίηρ, ἴπε αεέ οὐ δγίηρίηρ ἰο οπε, απὰ 
1δεη ἴῃς αῤῥγοασὰ οἵ αεεέςς (Ηετοά,, ἰΐ., 
58; Χεη., Ογγ., νἱῖ,, 5, 45). [1 5 υγρεὰ 
ὈΥ δοηιϊὲ (Μεγ., ΕἸ]., εἰς.) τῆαε ῬοιΒ Πετα 
δηὰ ἰπ οπι. ν. 2 ἰξ ἢδ8 ἴπε ῥσί πιᾶγΥ 
ἔγαμϑ. βεῆβε, δηὰ ἀεποίεβ ἴπε ργίν!ερσε 
οἵ Ὀείπρ ὀγομρἠξέ το αοἁ οτ ἱἐμπέγοάμεεά 
τὸ Ηἰπ.. ΟὨγίβε νουϊὰ τῆ8 ὃς ῥγε- 
βεηϊοὰ ἱπ ἴῃς ἌΤδασγαςίεσ οὗ “ Βιίηρεγ," 
Ρεγῆδρβ ν ἢ βοπια δ᾽] υδίοῃ ἴο τῆς οθος 
οἱ ἴπε προσαγωγεύς τπτουσ ψνοπὶ ἴῃ 
Οτίθηϊαὶ Ἴοουγίβ οπς ννᾶβ ὑγουρῆς ἱπίο 
τῆς τουδὶ ργεβεῆοα. Βυὶ ἴπε ἀιβεγεπος 
ἴῃ ἰάδα δεῦνψεαπ αζοδες (πρόσοδος) ἀπὰ 
“ ἀπηἰββίου " (Ε11.) ος “" Ὀγιηρὶπρ ᾿" (προ- 
σαγωγή) ἰ5 5] 1ρδὲ, δηὰ ἴπδτα βεοπὶβ δυΐ- 
Βοίεπὶ ᾿υδε!βοδεοη ἕος ἴδε ἐπέγαης. βεῆξε. 
ΤΒε ἐν ἑνὶ πνεύματι, νν»ῇϊο ἢ ἰβ ΒΙΓΑΠΡΟΙΥ 
ἰδία ΌῪ δοπιὰ (Απβεῖπι, Ἐοβεησῃ.) 88 τοὶ 
ὁμοθυμαδόν, “ἸΏ οπε ταϊη ἃ," οὈνίουΒΙῪ 
τεΐετβ ἰο ἴδε Ηοὶγ αμοβι. Ὑῆδδῖ ἰβ πιδάς 
οἷεασ θοῇ Ὁγ ἔπε τηεπιίοη οὗ ἴπῸ εορεη 
δηὰ ῥγεαολήηρ ἴῃ τς ϑρίγιι, αηᾶὰ ὃν τῃς 
τεΐεσεηςε ὈΟΙἢ ἰο Ολγέσέηά το ἴῃς Παέδλεν. 
Τῆε ἐν ἰ5 ποῖ - ὃν, Ὁ ἐπ,  ΠὩ τείεγεπος 
το ἴδε εἰενηοηέ ἴῃ ΜΏΙΟΗ δίοπε γε πανο ἴμ 6 
Ἄςοεβ5. Αβἴῃδῖ σίρῆς ἰ8 οὔζβ οηἱν ἑλγομρ 
ΘΟ γῖβε (δι᾿ αὐτοῦ), 50 ἴϊ 1 τηδάς οὐζγβ 'π 
δεοίυδὶ Ἔχρεγίδηςςε οπἱν ἐπ ἴἢς ϑριγῖ, ἀπά 
ενν δηὰ σεπεῖε πᾶνε ἰὲ Αἰῖκα Ὀεσδυδε ἰξ 

18 ὁπεῈ δπὰ ἐπε βάσης ϑρίγὶ: [πὶ ννοσκβ ἰῃ 
Ὀοῖῃ. 80 Ῥοῖῃ μανε σοπιίπυουβ δοοαδβ 
ἴο ἀοά ἔτοπη ννῆοπι οπος {ΠῈῪ Μεέτα ἴδσ 
τετηονεᾶ, ἰἴο Ἡΐϊπι, ἴοο, ἰπ τῆς θεηΐρη 
οδαγαςῖεσ οὐ ἐπε αΐλεγ (τὸν πατέρα) 
ὙΠοσὶ ΠΟΥ σᾶπ ἀρργοδοῃ ψἱπουὶ ἔεαγ. 

ψεγ. το. ἄρα οὐκέτι ἐστὲ ξένοι 
καὶ πάροικοι: 50 ἐλέη γὲ αΥ̓́ό μῸ μιογδ 
ϑδίγαηρενς αμαᾶ 50) οπγπέῦς. Αἵ 118 ροίης 
Ῥαυΐ Ὀσίηρβ ἴο πεῖς ςοποϊιβίοη τῆς βιαΐο- 

τλθηῖβ τιδάς ἴῃ νν. 14-18, ἀπ ἄγαννβ ἵτοτι 
ἔδεπι ἴῃς πδῖυγαὶ, ςοτηξογιηρ ἱπέεγεπος. 
ὙἼΤῆε ΤοοποΙυβῖνε ἄρα ἰβΒ οπε οἵ Ραυ!᾽5 
ἔλνουταῦῖς ραγίίςϊεβ, π᾿ δῖβ υντἰηρθ 
δηὰ ἰῃ ἴῆε ΝΤ ρεπεγαιν ἱ ἰδ ϑοτηε- 
τἰπιε8 ρδοεά βεοςοπὰ ἱπ ἰδε δβεηΐξηςε, 
ϑηὰ βοπηθιϊπηεβ (ςοπίγασυ (ὁ οἰδεϑίςδὶ 
186) ἢγβι. Τῆς οοπιρίηδιίοη οὖν 
ἰδ Ρεου] δι το Ῥαδιΐ, ἀπά ἰακεβ ἴῃς ἤχει 
ἴδλος ἱπ τε βεηίεποα [πὸ {π|ὶ8 ἔογπι ἰξ 

[με 1ε588 οὗ ἴδε γαέϊοεὶπαΐέυς οτος δηὰᾶ 
τηοσς οὗ ἴπε οοἰφεέδνε; ο΄. Βυϊῖπι., σγαπι. 
4 Ν. Τ. Ονεεῖ, Ρ. 371; ΒΙδββ, Ογανι. οὗ 

. Τ. Ονεεκ, Ῥ. 273. ξένοι καὶ πάροικοι, 
ἃ ςοπιρσεμεηβῖνα ἐχρσγαββίοη, ἱποϊυάδϊηρ 
“11 ψνῆο, ννπεῖμεσ ὉῪ παίυγαὶ δηὰ ἐεστγι- 
τοσῖδὶ ἀεπιατγοβιίοῃ, οσ ὉῪ ἴὩς δῦεεπος οὗ 
εἰνὶς τίν! ερσεβ, ψεσς ποῖ οἰτΖεπ8᾽" (Ε]}.). 
Ὅς ἴεττι πάροικος ἴῃ οτάϊπασν 
τωεᾶπβ ἃ μείράδοιγ. ἴῃ ἴτε υχχ ἷ 

τεργεϑεηῖβ ΣΙ (πἰπς εἰταεβὴ οὐ Δ 
(εἴενθη εἰπιεβ). Ηστε ἰξ βία άβ ἔογ ἴδε 
οἰαββίςδὶ μέτοικος, ᾿ς πονεῖ οσοῦτγα ἴῃ 
τῆς ΝΤ, 18 ἔουπὰ ον οπος ἰπ ἴδε ΟΧΧ 
{ει χχ, 3) δηὰ πηεᾶῃβ ὁπ ΨῆΟ ςογηεδ 
ὉΠ) ΟἿΘ ΘΟΥΠΙΣΥ ΟΥἩ Οἱἵγ απά β8ειεβ ἰῃ 

δηοῖμεσς, θυ ἄοεβ ποῖ γτπκ 85 ἃ πολίτης 
οἵ ἀστός Πανίηρ ἴπε τἰρῃϊ οὗ οἰ εἰ σεηβδῖρ 
(τ΄. Αοίδ νἱϊ. 6, 29; τ Ρεῖ. ᾿ϊ. 1). ὙΒεῖα 
18 ἢο τεέεσεποα ἴὸ ῥγοςείγέες ἴῃ ραγεϊουϊας 
ἔβαυ .).τ-ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων: 

ὁ γεἰ Ἰοτο- οὐ εἰ πονς τοτέβ ἐκε ταἰπί5. Μοδὶ 
οτίτιοδὶ εὐϊτοτβ (11 Ἴ ΣΝῊ ΕΝ) ἰπβετὶ ἐστέ 
αῇες ἀλλά, οπ τῆς δυϊποτίτγ οὗ ΒΒΑΟΏΌ, 
εἴς. Τῆς ἴογιη συνπολῖται 15 ργεξειτεὰ 
ΌΥ Τίβοῆ., ΝΗ, ΕἸ]., ΑΙ, εἴς. Τῇε 
ψογὰ Ὀεϊοηϑβ τηοβιϊν τὸ ἰδῖε ἀτεεῖ. 
ΎΤΒςε ἁγίων 18 ποὶ ἴο δε τεβιτςιςὰ τὸ 
ἔξω», με ῥαέγίαγελς, οἱ ΟἿ᾽ δεϊέευενς, 
αἴ ἰ8 ἃ Ποπιργεμεηβῖνε πᾶσα ἔοσ Ολγὲς- 

ἐΐαης, ἰλ6 οἷα σοτητηυη τ οὗἁὨ εἰ ενεῖβ 
ἱπ ΟὨγῖβε ψιδους ἀϊδεϊποιίοι οὗὨ [εν ἀπά 
Οεπεῖε. Τῆς εν ἰδῆ ρεορίε ννεγε πος 
“τῆς βαἰηιβ᾽" οὗ ἀοἅ, ἀαπὰ Θδηῖ]εβ βιοο 
ουϊδίάε Βανίηξ πο ρασί ἴῃ {πεῖς πολιτεία. 
Νον 411] ἀεπι]ς Ὀεϊίενεσβ, {{κὰ τπεβὲ 
Ἑρβεβίδηβ, ἔοστη ραστὶ οἵ παῖ ρτεδῖες 
“Ἶδγβεὶ οὗ αοἁ (6Δ]. νἱ. 16) νν»ῆϊςἢ οοη- 
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20. “ ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ " θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφη- ν Αεἴε χα. 
τῶν,᾿ ὄντος " ἀκρογωνιαίου 2 αὐτοῦ ὃ χριστοῦ Ἰησοῦ," 21. ἐν ᾧ πᾶσα 

(οὶ. ἰδ. 7} 7.ᾶε 20 οὐϊγ. 
γι Ῥεῖ. ἱΐ, 6 ὉὨΪΥ ; 184. χχνἱϊὶ. τό. 

1 κ. προφ. οτ;. 4', Ματζοϊοη-ἰπ, Τοτί. 
5 Οηγϊ αντου δ", Οορε,, Οτὶᾳ., ΝἸοϊοτίη. 

2 (τες.) ; 
᾿ (οι. ἐλ 
10, εἴς. ; 

χΞ οπι. χν. 20; σ Οος. ἐϊδ. το, τὶ; 2 Τίπι. ἰΐ. το; Ηδδ. νἱ. τ. 

3 1Ἰηβεσῖ λιθον ὨΕΕΟ, Οτίρ., Ευ8., Οἢτ. 

4Βςς. Ἰησ. Χρ. νὰ ΟὈΕΕΟΘΚΓΡΡΡ, εἰς., ἃ, ε, 5, ὅυζι., Ρβ.-} δὲ. Οτίρ.,, Επδ., 
“ Επιπ., Τῆι 

5 ες. δες πασα ἰπβετί ἡ ἢ 

ΟἾνγ., Νἱςἰοσίη, 16ς. Εσ. 40,12.60; Χριστον Ιησον "ΑΒ 17, 39, 47, Δ]., 
ΨΊΕ., Θοιῃ., ὔορε., Οτίβ.,, ΤῊΙ., Απιδγβῖ., δὲ ὥ 

ἘΤΑΟΡ, Ατπι, Οτὶρ., Εὐῃ., Βαβ., Οἢσ., Τπάτι,, 

7ε:. Ε:.5. Αὐ.» οἷ. 81]. 

εἰς. ; ἔεχὶ δ ΒΟΕΕΌΚΙ, πιοβὲ πι88., ΟἹ θη, Οτίρ., Βδ8., εἴς. 

8:815 οὗ 411 ΟἨ τ βείδπβ, ἀπὰ βῆδγε ἴῃ 41] 
δε τἰρμιβ οὗ βυςῇ.---καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ: 
απά οἵἹἉ ἐπε μομϑελοίά ο7 Οοά. 80 ἴπ ΑΔ]. 
νἱὶ. το, πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 
ἴῃ Οτεεῖς νυτίτεῖβ οὐ πε ἰδῖεγ ρεγίοὰ 
οἰκεῖος 18 υδεὰ ἐγεφυςπν ἢ τὰς ρεπβ. 
οὗ δρδβιγαοῖ πουη8 (οἰκεῖοι φιλοσοφίας, 
ὀλιγαρχίας, εἰς.) ἴῃ τῆς ροηεγαὶ βεηβε οὗ 
ους εἰοςσίν εοπηδείεά ἩὮ ΡὨΙΠΟΒΟΡὮΥ, 
εἴς., θυ: ψἰϊπουῖΐ Ωγ δβρεςοϊῆς τεΐξεγεπος 
εἰπε ἴο {πε ομθε οὗ αοά, ος ἴο τῇς 
οἰκεῖοι 48 ογπιίηρ οὔς γανιὶϊγ. ΜΒ 
τῆς ριεδεηῖ ςαδε, ποννενεσ, ἰξ ἰβ ἀϊδεσεηῖ. 
Τῆε ρῆτγαδβε οἰκεῖοι Θεοῦ πδίυσγδιν βὰρ- 
ἰχηρὴ ἴῃς ἰάεα οὗἨ τηρεῖ οὐ (οὐ β 

λοίὰά οἵ ζανιϊγ (Μεγ.); τ΄. τ Τίπι. 
Εἰ. τος; Ηδῦ. {ϊ. 2, 6, 6, χ. 21; τ Ρεῖ. 
ἷν. 17. 

ψες. 2ο. ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θε- 
ἔλῳ: δεὶηρ διέ μῤοη ἐπε 7ζομπάαέίοκ. 

τοτὰ ἴΠε ἰάελ οὗ ἴδε ἄονξε οὐ λομεελοϊά 
οὗ ἀοὰ οςοπιαϊπεά ἰπ ἴδ οἰκεῖοι ΡαυΪ 

8 ὈΥ Δῃ ΘΑΒΥ ἰγδηβίτίοη ἴο τμδὶ οὗ [6 
ἰἰάὶπρ οὗ (μ6 βρίείτυλὶ οἶκος. ΤΏε ἐπι- 

ἴῃ τῆς οοπιρ. νετῦ ργορδῦ νυ ἐχργεββεβ ἴῃς 
ποὔοη οὗ δυϊάϊησ κῤ; ἴῃς βεοοηὰ ἐπί 
στ τὰς ἀλῖῖνε θέ » ἴδαι οὗ γεσέΐηρ᾽ ὁπ 
ἴδε Ἰουπάδίοη--νν ἢ αἴ8ο πιρῃϊ δανα 
Ὀεεη εχργεββεά ὃν ἴῃς ρεη. Τῆς ἔοσπιδ 
Γ δηὰ τὸ θεμέλιον οι οςευτ, 
ἴδε ἴογπημεσ τις ἢ τῆοσε γεαυθηογ (μδῃ 
ἴηε ἰαϊίετ ἴῃ Οτεεῖς ᾿ἰτεταΐυτα ξερεταιν. 
ΤΏς ἰδΔιῖεσ, ἤονενεσ, 18 ἔουπὰ ἘΦΌΘΠΕΪΥ 
ἴῃ τῆς ΧΧ, ἀπά δὲ ἰεαβϑὲ οπος φιυε υη- 
τα βίδα ἰῃ τῇς ΝΎ (Αοὶδ χνὶ. 26).--- 
τῶν ἀποστόλων καὶ π ῶν: οὕ ἐλε 
ΑῤοΞεϊες ακὰ Ργοῤῥείς. ΤᾺ οπιίββίοπ οὗ 
τῶν Ὀείοτε προφητῶν ἄοεβ ποὶ πεςεβ- 
Βασι ἰἀεητ ιν ἴῃς Αροβιῖεβ ἀπά Ῥγορδμεῖβ 
85 οὔς Δληά ἴδε βίης ρεγβοῦβ (Ηδτι].); οἱ. 
ΜΝ π.-Μουΐε., Ρ. 162. [ε ἱπάϊςαϊεβ, μον- 
ἐνεσ, πὶ ἴμεν ΟΠ Ῥεϊοηρ ἴο (πε βαπιε 
εἶαες. Τῆς ρέμ. ἴβ ντὶ ουβῖΥ ὑπάετβίοοά 
88 (1) ἴῆς σεη. οὗ αῤῥοΞέξίοη -- ἴῆς ἐουπάδ- 
ὕοη ὙΠ ἢ ἐς οσ οοη ϑἰδίς ἐπ τῃε Αροβῇίεβ ; 
Ω τῆς ρεη. οὗ ογίρίκμαξϊηρ οαμϑε -- [ῃς 
ουπάδιίϊοι ἰαἑά ὃν ὀὑμαδὴ ῶ) τῆς ῤοΞδές5. 

ἕεη. -- “τῆς Αροβιίεβ᾽ Τουπάδιίϊοη "---ἰη 
δε βεῆβε οὗ ἰπδὲ οὐ υνϑίοῃ ἴμεν Ὀαΐε 
(Απβεῖπι, Βεζα, εἴς.), οἵ 88 -- ἴῃαὶ ου 
ΜΏΙΟΒ ΠΕ 4180 ννεγε Ὀυδ (Α1{). ΤΒς 
Ἄοδοῖςε βεεπιβ ἴο ὃς Ὀεΐννεεη (1) δηὰ (2). 
Ὑῆε ἔοσγπηεσ 8ᾶ8 Ὀδεη τμ6 νίενν οὗ τηᾶην 
ἴτοταὰ Οδγυβ. ἄοντ ἴο νου ϑοάεῃ δπά 
ΑΡΡοῖξ, δἀηὰ 8 ἔδνουζτεὰ 50 ἔα ὉῪ ἕδν. 
χχί. 14. Βυΐζ δε βεοοπά 88 ἴπε βυῆταρεβ 
οὔτπε πιαὐογὶγ οἶσηοάεγη ἐχερεῖεβ (Εὔοϊο., 
Ηδ1]., ΒΙεεκ, Μεγ., ΕἸ]., εἴς.). [118 πλοῦα 
ἰπ δοοοτάδηος τυ τ Οος. 11}. το (α!βουρἢ 
ἰξ 5 τ1π6 ψγοσῖἢ οὗἩἨ ἱεδοῃεσα τπδὶ ἴθ 'πὶ- 
τηεξάϊδίεῖν ἰῃ νίενν {Πετε), ἀπά πλοσς Ἔβρεοὶ- 
Αἰν ψἱἢ Εοτι. χν. 2ο, ψδεσα τῆς Οοεῤοὶ 
85 ῥγεδοῃεὰ ὉῪ Ῥδϑὺ] ἀρρεᾶσβ ἴοὸ ὃε (δ 
“τουηπάλιίοη᾽". Ηετε, {πεζεΐοσε, 1ἴ δε 6 πΊ8 
δεβῖ οη ἔπε ψδοῖὶς ἴο υπάεγϑίδπά [πε Οο8- 
Ῥεῖ οὗ Οἢτίβεὲ 88 ργσεδοξεά Ὁν τῃ8 ἀρῦδαοο 
ἴο δὲ τε ““Τουηάδιίοη " οα ΜΏοἢ τμεὶς 
οοηνεγίβ γετα Ὀ0ΪῈ ὑρ ἱπῖο πε βρίττυαδ] 
ΒουδΕ. Βυῖ ψῆο ἅτε ἴδεβε προφῆται ἡ 
ἼΒς ΟΤ᾽ ρεορῃείῖβ, βαὺ τηδὴν (Ο(γυβ., 
Τπεοά., 7ες., Οαἱν., Εἄοϊς., εἰς.)---ἃ νίενν 
φεσίδίη!υ ἑλνουγεὰ Ὁγ πε υδε πηδᾶς οὗ (δε 
ψυτιτηρ8 οὗ ἴπεβς ρσορῃεῖδβ ἰη ἰἢς ΝΤ,, δηὰ 
ὃγ ἴδε νὶενν ρίνεη οὗ τπεὲπὶ 8 “ ενᾶηρε- 
[1818 Ὀείογε (ἢς εἶπιε ᾿" (Μου]ε); οὐ [υκς 
χχίν. 25; Αοἰβ ἰἰΐ, 18, 21, 24, χ. 43; Βοπὶ. 
χνὶ. 26,51 Βυῖ πε παίυγαὶ ογάεσ ἱπ {παῖ 
ολϑε ψουὰ πᾶνε Ὀεεη “ Ῥτορῃεῖὶβ δηά 
Αροβίῖεβ," δηά με ργενίουβ βίδιεπιεηΐβ 
τείεττεὰ οἰ εαγὶν το Ολγίςέέαπ τἰπλεβ---ο ἴῃς 
Ῥτεδοπίηρ δῆϊεσ Οἢ γί β ἄεαῖῃ. Ηδπος 
ἴῆε προφῆται ἅτε ἴο δε ὑπάετεϊοοά 45 πε 
ΟἈνιςίέαπ ρτορῃεῖβ, οὗ σνῇοπι ἰᾶγρε πηδῃ- 
είοη ἰ8 τηδάς 'ἰπ πε Βοοκ οὗ Ας(Β δπὰ ἴῃς 
Ἐρίβειεβ8---ἰῃς ΝΎ ργορῃεῖβ ψνῇο ἰπ δῖ 
βᾶπης Ἐρίφι]ς (111. 5) ἂζς ἀεδίιδιςά δ8 
ΟἈνίςἐς ρτορῃείβ πὰ γε παπιεὰ (ϊν. 1:σὴ 
Ἀτηοῃςς εἶς εἶδ οὐ τῆε Δδβοεπάεὰ 1, ογὰ 
ἴο Ηἰβ Οἔυτοῃ. Τῆε ἤεφυεπου νἱ ἢ 
ὙἘΙΟἢ {πεν ἅτε τεϊειγεὰ ἴο (Αςῖβ χὶ. 28, 
χν. 32; 1 Οος. χίν., εἴς.) ἂπὰ τῆς ρἷδος 
δδδίρηεά το {πεπὶ πεχὶ ἴο ἴῃς Αροβιῖϊεβ 
(Ερῆῇ. ἱν. 11) ϑῆονν ἴπε ργοπιίπεηϊ ροβιτίοη 
δεν παὰ ἰῃ ἴδ ῥτιταϊεῖνε Ομυτοῆ. ΤΣ 

“΄ 
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:πΜαι, " οἰκοδομὴ ἜΘΕΙ ὙΠ Ὲ ὃ αὔξει " εἰς ναὸν ἅγιον “ ἐν κυρίῳ, 
Χχῖν. Σ ἢ 
Μεεκ ἢ 1 
ΠΤ 

ἀθοειν, δ ἂν πνεύματι. 
᾿. 

ἃ ΟΒ. ἰν. τό οῃἱγ. 
ον. ἃ ετε ουἱγ. 

κε (οπι. ἰχ. 1); οὮ. 1}. 5, ν. 18; 

Ὁ ΟΚΒ. ἵν. 16; ΟοΪ. ἱ. το; 2 ὕ86δδ. ἱ. 3 σε. 
ἐξ Μεῖι. χ. 18 δἱ. ἔτ. {Εεν. χνἱϊί. 2 οαἱγ; Ῥα. ἶχχν. 2. 

νἱ. 18; (οἱ, ἱ. 8; ̓ Ῥεῖ. ἡ, τὲ; [υἀδ 20. 

22. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς “ συνοικοδομεῖσθε " εἰς ' κατοικητήριον τοῦ θεοῦ 1 

ς Βοχα. χνΐ. ΙΣ, 12 αἱ. ἔτ. Ῥαὺϊ 

1ΈΟσ τ. θεον, τ. Χριστον Β. 

διδιοιμεηιδ τηδάς τερδγάϊπρ τῆεπὶ ἰη ἴῃς 
ἐλεὶν ποπ-ςδηοηΐοδὶ ᾿εγαῖυτε (Τὰν Τεαοῖ- 
ἐμ ἐ ἐλε Τινεῖνε, ΟἸετα. ΑἸεχ., ϑέγονι., 
τὰς δλεῤλεγά οὗ εννιας, εἴς.) βϑῆονν ποὺ 
ἴμεν ςοπείϊπυςά ἰο εχίβι πὰ ννοσκ δεγοπὰ 
ἴδε Αροβίοϊίς Αρε, δαπὰ δεὶρ ὺβ ἴο ἀϊΐδ- 
εἰ συϊδὴ {πεῖτ πλϊηἰβίγυ 85 [ἢδὲ εββεπο δι! 
οὗ Ἰεδοπεῖβ δπὰ Ὄχποζίοσβ, νϑεῖμοσ ἰτη- 
εἴδπὶ οἱ τεβίἀβηΐ, Εόπν ἴδε ἐγαῤετρὸ 
ἰωῤρὶ τρρξα ταὶ ἰδ οὗ ἴτε Αροϑβιῖεβ. 
Ἑυτῖδετς τῇς Ἀλοβα ΡΗ ἈΝ, οὗ ἴπεβ6 ῥ᾽ λεὶς 
νυ ἢ τηε 4ῤοςέϊες βυρρεβὶβ ἴμδὲ τῆς ἰδίζοτ 
ἴετῖτῃ ἰ8 ποῖ ἰο ὃς τεβίγιοιοά πεσε ἴο 86 
ἸὙνεῖνε, Ὀυϊ ἰ8 ἴο θὲ ἴδ κεὴ 458 ἱποϊυάϊηρ 
αἰἷϊ ἴποβε ἴοὸ ννῆοπι ἴμ8 πᾶπια “Αροϑβϑίῖε "ἢ 
ἰ8 ρίνεη ἴῃ τῆς ΝΤ.--ὄντος ἀκρογωνιαίον 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: Ὑγέτες Οἀγίεέ 
Ηἰ»ιϑεῖ δεὶηρ ἐᾷκε ολ ες σογηεν-οίοπε. Α 
ἔενν ἀοσυτηεηίβ, ἱποϊ υάϊηρ δ), οπιῖς Ἰησοῦ. 
Τῆς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἱ ἰῆε ΤῈ ἰ5 βὺυρ- 
Ῥοτγίεὰ ὈΥγ βυςῇ δυϊῃογίιεβ Δ8 ΟΌΕΚΙ,. 
ΤΒε Ὀεδὲ τεδάϊηρ, ποννενεσ, ἰ5 Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ, ““ ΟὨτίδε Γε80.5,᾽ τινι ἢ 18 ἑουπά ἱπ 
ΒΑ -Ποττ., 17, ΝΌϊς., Οορί., αοιῃ., εἴς., 
δηὰ 15 δάοριεὰ ὃν ΓΥΤΊΝΝΗΕΝ. Τῆς 

ννοτὰ ἀκρογωνιαῖος ((}. τε ΓΞ ἹῈΝ 
οὗ [58. χχνῖι. 1) ἰ8 Ρεου ας τὸ ὈΙ ΙϊςΔ] 
δηὰ εςο!εβἰαβείςαὶ ατεεκ, δπὰ 18 δρρὶἰεὰ 
ἴο ΟἸγίβϑι δἷϑο ἰπ σ Ρεῖ, ἴϊ. 6. [ξ ἀεδ- 
ποίεβϑ ἴῃς βίοης ρ᾽δοεὰ δὲ (ῃς εχίγεπια 
ΠΟΥΠΕΙ, 80 48 ἴο δἰπά ἴῃς ΟἾΠΕΙ βίοπεβ ἰῇ 
δε ὈυΠάϊπρ τορεῖμες---ἰπε πιοβὲ ἱπηροτ- 
τδηΐ βίοπε ἴῃ {πε βίσυσίυτε, ἴπΠ6 οὔθ ὁπ 
ψνΠΟἢ [18 5:40} Υγ ἀερεπάεᾶ. ΤΠε αὐτοῦ 
τείειϑ ἴο Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ποῖ ἴο {πε ἀκρο- 
γωνιαίον, ποτ ἴο ἰῃε θεμελίῳ (ΒεηρΡ.), {πε 
Ροΐπι Ῥεὶηρ ἴπδὶ το Ογίϑὲ Ηἰπλβεὶῦ δηά 
ποῆς οἵἴμες ἴδε δυϊΠ]άϊηρ οννεβ ἰῖ8. εχίβ- 
ἴδηςα, [18 ΒΓΕ ΡΤ δηὰ [18 ἰπογεαβα. Ης 
Ηἰπιβεϊξ, δηὰ πεϊῖπες Αροβεῖε πος Ρσορδεῖ, 
15 δὲ οηςε ἴδε υἱιίπιαῖε ἐουπάδιϊοη (1 Οος. 
111. τα) δηὰ τε Ηεδά-βίοπε οὔ τε Οογπεσ. 
ϑοπιε πᾶνε βϑυρροβεά ταὶ, πε ἀκρογωνι- 
αἷος Ὀείπρ ἴῃς Βἴοῃς ἰπϑβετίεὰ θεῖν 
ἔν οἴ εῖβ ἴὸ ρὶνς βιγαηρίῃ δπὰ ςομεβίοη 
το ἴδε ννῃοῖς, ἴπετς 18 ἃ γτείειθηςς ἰπ [86 
Ῥῶγαβε ἴο {πε υπίοη οὗ [δνν δπὰ αεπεῖ]α. 
Βυὲ τΠΐ8 5 ἴο ρυβῇ τ86 τα ἴοο ἔδσ. 
γε. 21. ἐν ᾧ πᾶσα ἦ οἰκοδομὴ συν- 

γιον ἐν «ἁρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν 
Κυρίῳ: ἐκ τόπονι ἐαςῖ φεὐεγαὶ διιίϊαϊηρ 

(ΕΝ ἴἰεχι; “Ἔνεῖν δυ!]άϊηρ," ΕΝ πᾶσ.) 
δεῖν "νανιεά ἐορείδεν, ργοτοείᾷ ἱπίο α κοὶν 
ἐφ ῥὶς ἐπ ἐλε ᾿ιονά. Τῆς τεϊδείνε τεΐετα 
βξυτα ν ἴο ̓ἴὰε Ἀδάρ ἀμ ψν δὲ ἰ5 
4150 τῆς Ἰελάϊπρ' δβυδ]εςί, Χριστῷ Ἰησοῦ, 
ποῖ ἴο ἴπε ἀκρογωνιαίον, ίατ ᾿ε85 ἴο 
τὰς τεπιοῖοσ ; ἴδε ἐν 4150 δδ5 ἰϊξ 
7.11 βεῆβε οὗ ἐπ, ποῖ ὃγ οἵζ ον Ὄ. Τδᾶι ἰβ 
ἴο 88; ἰξ ἰδ ἐπ Ολγίϑέ Ἅέθμς, ἀπ ΟὨΪν ὉΥ 
ςοηπερείοη ννἱἢ Ηἱπι, ἐμαὶ τμε οἰκοδομή 
ἰδ ννῆδὶ ἰξ ἰβ πεσε ἀεοϊασεά ἴο Ῥ6ε. Τῆς 
νοτὰ οἰκοδομή Ἄρρεᾶῖβ ἴο δε ςοηπῆηεὰ 
ἴο ᾿αῖα Οτεεί, ὯΟ εαγίαἑπ ἱπβίαπος οὗ ἱξ 
Βανίηρ Ὀεεη Τουπὰ ἰη οἸαβϑίοαδὶ ατεεῖς. 1᾿ 
Οὐουγβ ἰῃ Ὠοά., ῬΒΙ]ο, ΡΙαξ,, ]ΟΒεΡρΆ., 
τῆς ΤΧΧ, Μδος., εἴς. [Ιἐ ἰβ υδεὰ δοιὰ 
ἴοσ οἰκοδόμησις ἀπά οἰκοδόμημα. [π τδε 
ΝΈ ἴτ μδβ βοπγειπηθβ ἴῃς Πτετὰ] βεηϑα οὗ 
οἰκοδόμημα (ε.,., Μαῖι. χχίν. τ; Ματΐκ 
χα; 2 Οοσ. ν. 1); δπὰ βοχηειίπλεβ ἴῃς 
δρυταῖννε βεπβς οὗ δάϊβεαξίοη (Εοτῃ χὶν. 
19, χν. 2; 2 Οογ. χιϊὶ, το; Ερῇ. ἰν. 20), 
ΟΥ, ἃ8. Ὦεζα, ἴῃπδὶ οὗ ἃ δοάγ 4 ΟἈνιϑέέαν 
δείέφυεγΞ. ὙῊς ᾳυσδβιίοη οὗἩ ἴπε ἰεχὶ πεῖ 
8 ἱπιροτίδηΞ. ὙΠεῖα ἰβ οοηδίἀεγανῖς 
δυρροτῖ ἴος πᾶσα ἡ οἰκοδομή (9 ΑΟΡ, 
Ασηιϊ., εἴς.), ἀπὰ ἰξ ἰβ οοποείνδδὶες ἰδὲ 
ἰταςῖβπι πιρμς ἤᾶνα Ἴδυβεά τῆς οπιϊδβίοῃ 
οὗ ιτἰλεὲ ἡ. Βυῖ ἀϊρ᾽οπιαεῖς ενίάεπος ἰ5 
ἀεοϊάεά!ν ἱπ ἔδλνους οὗ πᾶσα οἰκοδομή 
(ΒΓ ΌΘΚΙ,, εἰς). Αἀοριίΐπρ 15 τοδά- 
ἱπρ (ἢ ΤὙΥΤΎΨΝΗ ΕΝ) νὰ πᾶνε ἴο δαὶς 
ν Ποῖον [πε Ρῆγαβε ἰβ ἴὸ θὲ τεπάεγεὰ ἐᾷς 
τολοῖς διέϊἀϊπρ οὐ ευενν δι αΐηρ. ΤΒς 
ἔογπιεσ σεπάεγιηρ ἰβ σεγίδίηγ ἴΠ6 οἠς ἔδαὶ 
ἤσβε ϑυβέεϑίδ 1ῖ8ε ἢ, νυ ἢ 116 τῆς ἸΔτῖος βθοτηβ 
αἱ ἤγϑι ἀιθῆςσυε τὸ τεϊαῖς ἴο τῇς Τοοηϊοχε, 
Τῆς ἐογπιεσ 18 ἀείεπάεὰ 45 Ἰερίεἰπιδῖς ΌῪ 
βοπηα ει τυ δυϊμογίεςεβ; 4.9... ΝΝίπεσ, οα 
ἴδ στουηὰ ἴδδι τῃς δι ]εςὶ ἰδ “τπς ΟΒυγοῦ 
οὗ Οπτδι 245 ἃ ψνῃοϊς,᾽" δηὰ ΕἸ]ΠἸοοῖῖ, ν᾿ ἢοὸ 
ἰδῖκ68 ἰξ ἰο ὃς ἃ οᾶδ8ε οὗ ρτδιητηδςδὶ ἰΑχί τυ. 
Βαϊ πε ἀϊδεϊποιίοη θεῦνδεη πᾶς ἱτ τὰς 
διῖίοὶς πὰ πᾶς υἱῖπουι ἰξ 18 80 ννε]] πιδίη- 
ταιηβᾶ ἰὴ ἴπε ΝΤ τδδὶ Οπγ λῃ 0580] υιεὶν 
ἱπιοϊεγαῦὶς βεπβε οἂπ ᾿υβιϊν 8 ἴῃ ἀδ- 
Ῥαγιίηρ ἄοπι [. ὙΤΒς οπἱγν ἐχοεριίοπβ 
ἴο ἴῃς ρεπεγαὶ σὰὶε ἄρρεᾶσ ἴο ὃς ἴδοβε 
παῖ μοϊὰ ρσοοά αἷβο ἕο ογάϊπαγυ ατεεῖς 
--ἰῃ ρεπεγαὶ δπὰ ὑπαυδὶβεά βιδιεπηεηῖδ, 
ΨΥ ργορεσ πδαπΊεβ, ἀπά ψ ἢ ποὰπ8 νυν ἢ 
πᾶνε δοαυϊγεὰ 80 βιδίεὰ ἃ τηεαπίηρ δαὶ 
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ἴδεν οδηῃ ἄτορ δε δχίίοϊς, εἰς. (οὐ. ὙΝίη.- 
Μουΐε., Ρ. 138, δηὰ εβρεοΐδν Βυτϊίη)., 
Ογαρι. ΓᾺ Ν. Τ. Ονεεζ, ρρ. τι9, 1:20; 
ΒΙ488, σγανη. οὔ Ν. Τ. Ογεεῖ, ρρ. τι, 
162). Τῆς ρῥγεβεπὶ ἱπβίαπος ἄοεβ ποὶ 
οοστης Ὑἱππ ἴῃς βοορε οὗ ἴπε8ὲ ἐχςοα 
τἰοπβ. [ἐ [8 ποῖ [κε πᾶς οἶκος Ἰσραήλ 
(Αςῖδ 11, 36), ποσ ἰβ ἰϊ σϑϑ!ν δπδϊορουβ 
ἔνεῃ ἴο ϑυςοῇ “4868 48 ἴπε πᾶσα γῆ οὗ 
ὙΤπυογά., ἴϊ., 43, ΟΓΥἿὙ ἦε πᾶσα ἐπιστολή 
οὗ Ιρπαιῖ., Εῤλμ., τ2ὥ. ἨἮεποε {πε τεη- 
ἀεγίηρ Ππεγα πιυδὲ Ὅ6. “Ἔνεσυ δυϊάϊπρ "ἢ 
ΟΥ “ἜνΈσΥ βάνεσαὶ Ὀυϊ]άϊπρ ̓ς. ὙΠΕ ρῥτε- 
Βεπὶ ραγιϊςῖρε συναρμολογουμένη (πε 
νεγῸ ΟσουΓβ ἱπ ἐπα ΝῊ. οΠὶν Βεγα δπά ἴῃ 
ἷν, τό, ἀπᾶ σοτγγεβροηᾶβ ἴο {πε οἱ βϑίςαδὶ 
συναρμόζειν) ἀεδβοτίθεβ {πε Ἰοἰϊπίπρ ἴο- 
ΒεΙΠΕΣ 48 ἃ Ῥσοοθββ πον ροὶπρ οπσ. ΤῆῈ 
Ρτεβ. αὔξει (4 ἔοτπι οσουτγτίηρ πη {πὸ ΝΤ 
ΟἸΪν Πατα δπᾶ ἴῃ (ΟἹ. 11. το, Ὀὰϊ σοπηπίοη 
π᾿ ϑορῇ., Τμυογά,., Ριπά., εἴς.) ἱπ {κε 
ΤΩΔΠΠΟΙ ΘΧΡΓΘΒ565 ννΠδΐ 15 ΠΑΡΡεπΠΙ Πρ ΠΟΥ, 
ΟΥ, ἰἃ τῆδῪ Ὀ6, ἡν»ῆαϊς 15 πορρπαὶ. ὙΠ 
ῬΏγαβε νάον ἅγιον ᾿ἰ5 58 ς ΕΠ τεη- 
ἀεγεᾶ “ἃ ΠΟΙ͂Υ ἰαπηρ]8 ἢ οτ “ βαποίυδγυ ᾿᾿. 
ϑοπια (ε.9΄., Μενυ.), βυρροβίπρ παι Ῥδὺὶ 
δᾶ85 τΠ6 }νν 8ἢ τη ρ]6 'π νῖονν ἀπ πηθδη8 
ἴο Β8Υ 1παΐ (ες ΟἸτιβῖίαπ ΟΠΌγΟ 5 Ποὺ 
{πε τσὰς Ταπιρὶε οἵ αοά, πε πουβε τηδάς 
ΗΙβ οὐνῃ βαποίυαγυν Ὁν Ηἰβ ἄνν!Πἶπρ ἰπ ἰξ, 
νου τεπάογ ἴὲ “ἐπε ΠοΙ͂ν τοτρῖε". Τῆς 
ἐν Κυρίῳ ἰ5 σοππεοϊεα Ὀγ 5οπιε (Ηατ]., 
εἴς.) ἱπηπχεά δῖε ν ἢ ἅγιον, -- ἃ τεπηρῖα 
τηδὲ 15. ΠοΙ͂ν 48 Ὀεὶπρ ἰπ {πὸ Τοσά ; ὈῪ 
Οἴπετα νυ ἢ ναὸν ἅγιον (Ε1.}; Ὀν οἴπεῖβ 
ψ ἢ αὔξει (Μεν.). Βυῖ τὲ γεα!ν 40.818 68 
16 ΨΠοΪς βίαϊεπιεπὲὶ οὗ πε 7οὐρτρ ἀπὰ 
εγοτοίηρ. ΑἸῚ 115 18 ἴπ {π6 1 οτγά, ἑ.ε., 
ἦη ΟἸιγίσέ, α58 Ὀοΐῃ (6 Τοπίοχιὶ δπὰ {πὰς 
Ἔπογαὶ ΝΤ δρρ]ϊοαιίοη οἵ Κύριος 5Ππονν. 
Ὲ βεῆβε οἵ ἴῃ6 ψνῃοΐς, τπογείοσγε, 5 

1815---ἰη ΟἾγῖϑὲ τπῸ Τιογὰ ὄνογν βενεγδαὶ 
δυϊάϊπρ {πὶ σοαβ ἴὸ πηᾶκα ὑρ {πὸ ἰάθαὶ 
Τεπιρῖίε οἵ αοά, ὄνεγν Οἢτγιβιίαπ οοπι- 
τησπιῖν, ἴπΠ6 ὁπῈ ποὺ δἀὐάγεββεα ποῖ [658 
ἴπδπη οἴπεγβ, ἰβ αἱ ργεβεηΐ Ῥεὶπρ ΒΌγεϊ ν 
ἰτατηδὰ δηὰ διιϊεᾶ ἰορεῖπεσ, ἀπά 15 στον- 
ἱπρ' πὰ Παγπιοπίουβὶν ἀδνεϊορίὶπρ 50 {παῖ 
ἴξ πηδᾶν ἴογπη ραγὶ οὗ {πε στεδὶ πινβίῖοδὶ 
Βοάν οἵ ΟἩτῖβε, πῸ ναβὶ βρίγίτ8] ἔδει Πονν- 
Βῃϊρ οὗἨ Ὀεϊίενεῖβ ΠΟ 15 Οοα᾽β ἴσια 
Τεπηρῖε. 

Ψψεγ. 22. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδο- 
μεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν 
πνεύματι : ἱγηι τοΐονι γὲ αἷδο αγε δεῖηρ' 
δεῖ ἱορείλπεν ἱπίο α παδίἑαίϊον οΥἹ Οοά 
μι κε ϑῤίγίί, ὙΠε τεϊδιϊννε τεΐειβ ἀραίΐπ, 
Δ5 ἴῃ ΨΕΓ. 21, ἴο Ολγίσέ, ἴῃ Κυρίῳ ἴυ8ι 
παγηδᾶ, ποῖ ἴο ἴπε ναόν. Τῆε καί ( -- 
αἷσο, ποῖ ευεη) Ροϊπίβ ἴοὸ ἴπε ἀϊρτιῖν οἵ 
ἴδε ῥγεβεηΐ ροβί ΙΟη---" τῃς Ἔχαδαϊτεᾶ παίατα 
οὗ τ αββοοϊβιϊοη ἱπ νΒϊ ἢ ἴπῸ ΕΡ ἢ βίδπβ 
βῃδτζεὰ ᾿᾿ (Ε11.). Ὑῆε συνοικοδομεῖσθε ἰ5 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 2ΟΙ 

ποῖ ἱπηρες. ((δἱν.), θυϊ ἱπάϊς., τῆς δυγάδη 
οὗ ἐπε ννῇοὶς βεοῖίοη δείηρ ψνῃδὶ νὰ 
ἅοπε ἴοσ ἴπε γεδάδιβ ἀπά ννῆδι τνᾶβ πιδάς 
οὗ (πεπῆ. Ὑπὲε συν- ἴῃ ἴῃς σοτιρ. νετῦ 
ταὶρῆς σοηνευ ἴῃς ἰάεα οἵ Ὀεὶπρ Ὀυΐι 
Ἰοροῖπει γι οἴδμοσβ Ἷ Ῥαυϊ, ἰπ νίετν οὗὨ ἐς 
ἔοτςε οὔδε συν γουμένη ἰΐ ἰ5 ταῖπετς 
ἴο ὃς ᾿ἀπἀεγεισοῦ δα ἐὐκάμ σης τς οοτα- 
Ῥδοῖ οοπηφοζίοη οὗ οπε ραγὶ ἢ ἀποίπεσ, 
τῆς ογάεει!ν οοη]πποίίοη πὰ σςο-ογάϊπδιίοη 
οὗ 411 ἔπε ναγίουβ ρατγίβ. οἵ {πε οἰκοδομή 
(Μεν., ΕἸ|.}; οὖ τῆς συνέκλεισεν π΄ 64]. 
1,2. κατοικητήριον ἰ5 Ῥεβὲ ἱγαπβδίεᾶ 
“ Βδθιτδίίοη "Ὁ. ϑόπιε ἄγαν ἃ ἀἰβεϊποιίοη 
Ὀεΐννεαεπ {πῸ ναόν 45 ἔπε ννῇοϊε ΟΠυτοἢ 
δηᾶ {πε κατοικητήριον 45 ἴπε ἱπάϊνϊ ἀυ Δ] 
ΟΠ γίβεῖδπβ (Η4Ἂ].). Βαὲ {πε Ἰδΐζεγ ρῆγαβε 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΕΧργεββεβ ἴῃ Δποῖπεῦ ἔογπ {πε 
ΒΆΠῚ6 ἰάεα 85 [πε ἔογπηεσ. ὍὙπὲ κατοικη- 
τήριον Ὀεὶπρ παῖ οΥΓ Οοά (τοῦ Θεοῦ), 
Ῥεϊοηρίπρ ἴο Ηἰπιὶ, ἱπμαδιτεᾶ Ὁγν Ηἱπι, 15 
1Πε βᾶπι6 48 πε ναός. ΤἼε ἐν πνεύματι 
ἰβ ποῖ ἴθ θὲ ἔδκβη 48 Ξ ""ἷπ ἃ βρίγιζυδὶ 
ΤΊΔΠΠΕΟΓ,᾿ 85 ἱξῖπ σοπίγαβι ΨΨΠ ἐν σαρκί; 
ΠΟΙ 8ἃ5 πιδκίπρ νυ τῃ6 ποὺπ {πε ἰάεδ οὗ 
“ἐᾷ βρί γίτιαὶ πουβε ᾿᾿; Ὀαξ 485 τεὴν ἐδε Ηοἷν 
ϑῤέγίξ, [Π6 ἀπδγίῆγουβ πνεῦμα Πανὶπρ οἴζεη 
τπαΐβεηβα ἀπᾶτῃς βιπηῖϊατ ἐν Κυρίῳ Ξιιρρε5- 
τἰπρ τ. Νὸοτγ βῃουϊά {πε ἐν Ῥὲ τεπάεγεᾶ 
“ΚΠτουρ ᾿" (ΑΝ) οὐ “Ὁγ" (Μεν.). [115 
για τΠδὲ {πὸ ἐμσέγεριεμίαϊ ἀ56ὲ οὗ ἐν ρῖνεβ 
ἃ 1πογουρηϊν ροοᾶ 5βεῆβε, υἱζ., παῖ νναὲ 
δτα Ὀ0ΠῸ τορ Ποῖ 'π ΟΠ γῖβε . {πε ἀσόπον 
οἵ {πὲ Ηοΐν ϑρίτγι---ἶπ τεβρεςὶ οὗ Ηἴβ 
ἄννε!!ἶπρ ἀπ ορεγαϊίπρ 'ἴπ υ58. Βαΐ {πὸ 
ἰᾶδα 15 γδίῃεγ τῃαΐὶ οὗ ἐπ ἴῃς ϑρίγιε ἂβ τπς 
εἰεηιεμέ οἵ ἴΠ6 {π᾿ οὐ {πε σον άτέΐον οἵ τῆς 
Ρτοσαβ8. ὙΠ ρῆγαβε πᾶν ὃε οοπηδοίεά 
τπητη θά δῖον ἢ {πε κατοικητήριον 85 ἴΓ 
-- “ἃ Βαδιίδιίοη οἵ αοά τε  ἰβεά ἴπ τῆς 
ϑρίγιο, οἵ ἴξ πᾶν δ σοπβίγυεα 25 ἃ ἴεσίϊ- 
ΔΤ ργεάϊσατίοη (Ε11.) τε “" πὰ ἴξ ἴβ ἱπ {πε 
ϑρίγιε ἢν, Βαῖ τς ἰβ θεβὲ ἑδκεη ἴὸ 4υΔ!] ν 
{πῸ ννῃοὶα βίαϊετηεπὶ οὗ ἴῃς συνοικοδο- 
μεῖσθε, -- “ἴη ΟἸγῖβε 88 πε στουπᾶ πὰ 
Ῥτὶποῖρίε οὗ 41] γε ἴοο ἂγὲ Ῥεῖὶπρ δ} το- 
ΒεῖΠΕοσ ἰπίο ἃ Ππαδίταιίοη οὗ αοά, ἀπά ἴξ 5 
ὉΥ γοὺυγ Ῥεὶπρ ἱπ ἴμς ϑρίγιε τπδὲ τΠ18 18 
τακίηρ εἴεος᾽. ὕὐπίοπ ψ ἢ ΟἾγίβε, Πξπ 
ἰπ {π6 ϑριίτγιε-- 18 ἐχρίδἰπεὰ υνμαὶ πεν 
ὙγΕτα ἢ {Π|8 τηεαπὶ ἰῃδὲ ἴΠπΠεν, ἃ5 ννῈ}} ἃ5 
Οἴμεν ΟΠ γί βείαπ Ὀοάϊεβ, υνεγε θεὶπρ ὈμΐΠε 
ὉΡ 50 885 ἴο ὃε ἃ μαδίϊφιίοη οἵ ΘΟοά. 

ΟΗΑΡΤΕΚΊ ΊΠΙ. Ὗν. 1-13. ΤΉδβε νέγβαβ 
τᾶ κα ἃ ΡΑγαρΤΆΡΗ ὉΥ {πεπηβεῖνεβ. ὙΒεὶτγ 
τηδίη βυ ᾽ οὶ 18 ἴΠ6 94}1 οἵ τπε Θεπεῖῖεβ 
δηᾶ Ῥαυ} 8 Αροβίοϊίς νοσδιϊοη ἰπ γεϊδιϊοη 
τπεγεῖο. Ηε τεπιὶπᾶβ ἢἰβ τεδἄθγβ οὗ πε 
τηγϑβίεγυ οὗ (ῃδί οδὶ], 18 τενεϊδιίοι ἴὸ {δε 
ΑΡροβίϊεβ ἀπὰ βγορῃείβ, μἰβ οὐνὴ ἀεβεη- 
δἴοη το {πε πηϊπίβέγυ οὗ ργεδοῆίπρ ἀπιοησ 
τε ΘεπΈε5, ἀπὰ ἐπε στᾶσα ρίνεπ Ηἰπὶ ἴο 
τῆᾶκε Κπονη ἴῃ Ὀινίπε αἰδρεπβαδιίοπ 
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, ΓυκοῚ νἱΐ. 
47: 
δ τὸ; 
νασ. 14; 
Τίς, ἴ. 4; σ ] δὴ ἰϊ,. τα; [πἀς τό οὐγ; Ῥτον. χυἱϊΐ, 17. 
Ἡδὸοῦ. χε. 3. Ζ ἶχ. τᾶ. ς 

ἃ ΟἹ. ἑ. 15 τοῦ. δξε: (ος. ἰχ. 17. 

1 Ἐοὸσ χριστ.; κνριον 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 1Π. 

11. σ᾿ Τούτου "χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ " δέσμιος τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ! 
ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,2 2. "εἴγε “ἠκούσατε τὴν "οἰκονομίαν τῆς χάριτος 

Ὁ Αεῖδ χχὶϊὶ. τ8; 4 Τίμα. ἱ. 8; ῬΏΠερα. ἱ. 9; 
Ξε ΟΟἱ. ἱ. 23; οὮ. ν. δὲ; 2 Οος. ν. 3; ἀδἱ. {ἰϊϊ. 4; Ῥδὰϊ οοἱγ. 

Ο; ιησ΄. οαι. ΌΕΟ δι, Ετὰ., Νὶςϊοτίη. ; ιησ. Χχρ. 115, ἰεςξ, 
1, 5.1... Αἄστχ., ΟἾγ., Ογτ., ΤεΕοΡΏΥ!., [ετ., Απιῦγ., εἴς. 

3.Αβετ εϑν. αὐ πρεσβενω ὈῈ το, ϑἴαν., Απιδτβί.-οοπηπι. ; κεκαυχήμαι 71, 122, 210. 

τὰλι ορεπεὰ τπε Οπυτοῖ ἴοὸ τποβε ψνῆο 
Ψετα ποῖ οὗ [βγλε]. Τῆὶβ ψ τ ἴῃς νίενν 
δαὶ {ΠΕ βῃου!ὰ ποῖ πιἰδυπάἀετοιδηά ᾿ἷ8 
Ρτεδβεηῖ ροβίτίοη οἵ ὑὲ ἀϊϑοουγταρεὰ ὃγ ἴϊ. 

Ψγεσ. 1. τούτον χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ 
δέσμιος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ: ,0γ ἐλὲς 
εαμ5ε1 Ῥαμὶ, ἐπε ῥγίδομεν οὔ Οὐγὶϑε Ἅ ἐϑις. 
Τῆς τούτον χάριν ἰ8 τείειτεά ΌΥ ΒοπΊα 
(Μεν., εἰς.) ἴο τῆς ἱπιπγχεά᾽αιεῖν ργεοεάϊηρ 
βεπίεποε; ἴῃς ἕλοι [δαὶ {πεν ἵε ἀεβιϊπεὰ 
ἴο τῆᾶκε ἃ παρἰταϊίοη οἵ αοὰ, ἀπά δἅσε 
Ὀεΐπρ 011 τορεῖδπες υνἱἢ ἃ νίενν ἴο (ῃδὲ 
επὰ, Ὀείηρ Ραυ 8 τεᾶβοῃ ἴοσ ρεδάϊπρ ἢ 
ἔδεπι ἀπά ργαγὶπρ ἴος ἴῃεπὶ. [ἐ 18. δεβί 
τείεττεά, ποινενεσ, ἰο ἴμε ρυτγροτῖ οὗ ἴπε 
ΨΏΟΪς δίαϊεσηεηΐ ᾽υ8ῖ Ὀσουρῶι ἴο ἰϊ8 οοη- 
οἰυβίοη ; τῆς ἕλοι τῃδὲ ἴῆοΥ ἅτε πον δαὶ 
αοά᾽β ριᾶςς πᾶ8 πιδᾶὰβ ἴμεπὶ δηὰ ἅτε 
ταεληῖ Ὁ Ηἱπι ἴο ἔοσγπι ἃ βρίγίτυ8] μαδὶ- 
ταιίοη ἕο Ηἰπιβεϊξ, θεΐπρ Ηἴβ τεᾶβοπ ἔοσ 
νμᾶὶ Ης υὑτρεβ οὔ ἔδεπὶ ἀπά ψῆδλι Ης 
ἄοεβ ἴογ ἴδεπι. ἐγὼ Παῦλος, ἃ 5οἰεπιη 
δηά δτηρβδῖίς ἀεβιρπδιίοπ οὗ τἴῆ6 νυτῖῖεσ ὉῪ 
δἰ π15614, ἐχργεββῖνε γαῖμεσ οὗ Πἰ8 ρεύβοῃδὶ 
ἰπιεγεβὶ ἴῃ τμ6πὶ τπδπ δε σοπβοϊουβηςββ οὗ 
διῖ5 δυϊποτιγ (Μεγ.). Ἐος βία οσουγ- 
τοῆςεβ οὗ ἴῃς ἐπιρπδιῖς ρεγβοπδὶ ἀςβίρηδ- 
ὕοη, ν τ ἀϊδεγεης 565 οὗ τηςδηίΐηρ, δες 
2 Οοσ. χ. σ; 61]. ν. 2; Οοϊ. ἱ. 23; ΡΣ] επ,. 
19. Τῆε δτγίϊοῖς ψΠ τμς δέσμιος εχ- 
ῬΙΕΒΒΕ8 ΒΡ τῇς ἐλαγαεσίεν ἴῃ νΒὶοΒ 
ῬΑ] ἀρρεᾶτβ δὲ ὑγεβεηΐ οἵ ἴῃς εἶαες ἴο 
ψὩϊςἢ ἢς Ῥεϊοηρβ (οΥ. Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 
ῬΒΙΙ6πι. 1); ποὲ δἰΒ 2γ6-ἐνεΐδμοθ ἀτποην, 
ἴδε Ιμοτά᾿ 8 ργίϑοπεγβ, 85 11 τ τῆς ρχίβομεσ 
αν εχοοίϊεμοε (Μεγ.) --- ἃ οἰδίτη βυγεῖγν 
ΜΒΙΟΒ ουϊά πεῖτπες δε κε δὰ ποσ ἰῃ 
Βιαστήοην Ὁ ἐμὲ τπουρῆςὶ οὗ [πε ρᾶγα- 
ΒιΆΡΒ. Τῃα ρεη. Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἴδ 
Ῥτοῦδθὶν ἐμαὶ οὗ ογίσίπαΐέηρ σαμ56---Οὴς 
ὙὯ0 Πᾶ8Β Ὀδεη πᾶς ἃ ρχίβοπεσ Ὁ ΟἘγίβε ; 
ο΄. 2 Τίπι. 1. 8; ΡΏΣεπΊ. 9, 45 αῖϑο ΕΡΈ. ἱν. 
ι. Τῆε Ἰησοῦ ἰδ οπιίττεὰ Ὁν ΤίΒοἢ. οἡ ἐπε 
δυϊδογίτν οὗ δυο Μ59. δ8 0 6; δυῖ 
1 18 τ ΠΥ τεϊδίπεὰ ὈῪ πιοδὲ 88 ἐουπὰ ἴῃ 
ΒΝ -οοστ ΑΟΌ 5.3, νυ]. εἴς.---ὐπὲρ ὑμῶν 
τῶν ἔθνων : οκ ὀόλαϊ ΚΗ γομ ἐπε Οφηέιες. 
Ῥααὶ ννὰβ Ἷδ᾽οὰ βρεςίδ ἢν το ὃς ἃ πιϊηϊβίεσ 
οὗ ΟΠ είβε ἴο τῆς ἀεπῆϊεβ (Αοὶβ χχὶ. 21, 
28, χχίϊ. 21), δηὰ δἰβ ργεδομίπρ Ομ γίβι 48 
ἴον ἴῃς ἀδητῖ]εβ Ἔαυ δ! ἢ τὰς 1ενν8 

τονοκεᾶ ἰπαὶ δητζηϊϊν οὗ ἴμε 1εννβ ψὨΟΒ 
ἶκὰ ἴο Πίϑ ἱπιρτίβοησηεηι. [ἐ νγνᾶβ ἴδ ἔος 
τῆς ἀςηῖεβ τπδὲ πε ννὰβ ἃ ργίβοηεσ; δὰ 
ἴδεῖς ἰ8 ργοῦδοΐν αἷ8οὸ τῆς δυγῖμες ἰδουρδὶ 
ἰπ ἴῃς ὑπὲρ ὑμῶν τπλὶ ΡΑυΐ᾽ 8 ἱπιρεϊβοηπιεπὶ 
ΨΔ5 ἴο ὃς ἴοσ ἐδεὶς σοοά, Ππεϊρέωϊ! ἴο τῃεὶς 
ΟὨγβείδη 1ὲ. Ἐπρτ πε ἰάεα ἢ ν ΒΙΟΒ 
τῆς ΡΔΙΑρτΑΡἢ οἷο868 ἰβ [πδὶ 8 δβηϊοιοη5 
Ψετα {πεῖς ρίογν (νεσ. 13). Βυῖ ψῆδῖ οὗ 
τῆε οςοπδαυοσκίοη ἀπὰ σοππεοιίίοη δετε ὃ 
ΤΒε βἰπιρίεβϑε δἀ)υβιίπηθης 18 ἴὸ ἰπβετγὶ εἰμί 
δῖτες ὁ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ: “1 ΡΔυ] 
ἃτῃ ἰῃς ρῥτγίβοπεσ," εἴς. 80 {δὲ ϑ8ϑγυτ., 
ΟΠγυβ., Μεν. δπὰ οἴβεγβ, Βυϊ ("18 τλ.κ68 
τπε ροΐϊπὶ ἔγοπι ἴῃς ὑπὲρ ὑμῶν Δηὰ τηλίκο5 
Ῥαυὶ δββεγὶ δηὰ Ἵχδὶϊ ἢ: πιϑε! 85 ἃ βυβεσες 
πῃ ἃ ΨΆΥ ὕπ|1κὲ πἰπι. [ἐ ἰ5 Ὀεδὶ ἴο ἴδκε 
τ 48 ἃ ὑσοίςεῃ ςοηδβίγυςείοη, ἴδ βἰδίςπεης 
ψ ἢ πο ἢ Ῥαὰ] Ὀερὶπβ θείης, 28 ἱπ 8ὸ 
ΤΩΔΠΥ Οἴδει ολβ68, ἀϊνετγῖεά ἱπίο ἃ ἀϊβεγοης 
σβδηηεῖ Ὀγ ἴδε ἱπισοάυοιίοη οὗ δοπὶς βυδ- 
βἰάϊαγυ τεπιατί. στε ἢς ἰϑ τυγηεὰ ΟΥ̓́ ἔγοσι 
ψΜνδδῖ ἢς πηεδηΐ ἴο 840 ὃν ἰῃς ρο] ᾽ς γεΐες- 
επος ἱπ (δε εἴγε οἶδλυδε.  Πεῖε τπεη 
δᾶνα Με τῆς τεβυτηρείοη ἢ Νοιῖ δἱ Ἵῆδρ. 
ἶν. τ (ἢ τς ΑΝ, Μίςξ., ννίπεσ, εἰς.), 
ἔοτ οβδρ. {1}. 15 ποὶ ραγὶ οὗ ἃ ραγεηϊδμεβῖβ, 
Ὀυϊ ἃ ρΡΑΓΑΣΤΑΡΏ Τοτηρίειε υἱτίη ἰϊϑεῖῖ; 
Ὧος δῖ νεῖ. 13, ῬΏΪΟΣ ἰ8 οὗ ἰοο Ἰἰττοᾶ 
ΒΟΡ6 δἃπὰ (118 ἴο τηδεὶ ἴδς (1}} ἔογος οἵ 
τῆς τούτον χάριν; Ῥυϊ δὲ νεῖ. 14, Ψδεῖε 
τῆς τούτον χάριν [38 τερεδϊεά. 

γες. 2. εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς ίσης μοι εἰς 
ἡμᾶς: ἐγ, 50 δὲ ἐπαὲ γε ἀϊά ταν οὗ ἐλε ἀἐς:- 
ῥεηδαίίοη οΥ ἐδε ργαςε οὗ Οοά ἐδπαὲ τσας 
δίυση νια ἐο γομ-τοσαγά. ΤὮε Τσοτηρ. ρᾶγ- 
τίοϊε εἴγε, ος εἴ γε (λοςοτάϊηρ ἴο ΤῸΝ Η), 
τολαβ ἃ βιρροβίζίοῃ ννςἢ ἰ5 ταίκθη ἴοσ 
σταηίεά, - “12, Ἰηἀεεᾶ, 451 τιᾶν ἀββιυπης ᾿". 
νμεῖδεσ ἴδε οεογίαϊπν οὗ ἴπ6 αϑϑυτηριίοη 
8 ἰῃ τς ραγίίο]ς [861 οὐ ἰ8 ἀεγίνεά ἔγοσα 
τῆς σοηιεχὶ 18 51}}} ἀεδαϊεὰ ἀπηοηρ ρτᾶτα- 
τηδτίαπβ. ϑόοῦγε ποϊά τῃδὲ ἴῃ 118 σᾶ86 88 
'ῃ οἴδοτβ ἴῃς γέ 5ἰτηρν βισεηρίμεηβ ἴδς 
ἴοτος οὗ ἴῃς 5βἰπιρὶς ραγίίςϊβ, νυν} 6 οἵ μεγδ 
τηϊηῖς ἐπὶ ἘΠ|8 15 18 βίρηίβοδηςε, ἱΥ ποὲ 
ἵπ ἀνεσν ἰπβίδποα, δὲ ἰεαβὶ ἰη ἃ οοηβίάεσ- 
ΔὺΪῈ πυπῆροῦ οὗ οσουτζεποοβ; οὖς Μεγ. 
δηὰ ΕἸ]., ἐπ ἰοο.; ΝΝίη.-Μουῦϊε., Ρ. σόχ; 
Βαυπιιείη, Ραγέϊκείπ, Ρ. 64. Ηετε τἰ 
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τοῦ θεοῦ 1 τῆς δοθείσης μοι ΄ εἰς ὑμᾶς, 3. ὅτι 2 ὁ κατὰ " ἀποκάλυψιν {πεῖς ἐν ἀρ 
Ὁ ξγνωρίσθη ὃ μοι τὸ ' μυστήριον, καθὼς " προέγραψα ἐν ᾽ ὀλίγῳ, 4. κἴξοπι ανὶ. 
" πρὸς ὃ δύνασθε " ἀναγινώσκοντες " νοῆσαι τὴν " σύνεσίν μον “ ἐν τῷ Ἶ [᾿ οἱἷν. 

τεθ. 
Αςῖδ χχνΐ. 28,209; βεε : Ῥεί. ν. 12. 

ἰ. σ3. 
ἰ.ο; ΟΝ. 9,11. 4} 4 Τί. ἰ1, 7. 

ἱκπδοεσο οοἷν; οπ,. χν. 4; ΘΔ]. (11. 1; [υἀς 4 ΟἿΪΥ ; Σ Μαος. χ. 36. 
τυ κο χὶϊ. 47; 2 Οοσ. ν. το; ΟΔ!]. ἐΐ. 14. 

ο Μειι. χχὶν. 15; ἔοι. ἰ. 2ο; : Τίπι. ἱ. 7; 2 
4 (6 ἘΒ. ἱ. 15); 2 ΟὮγοῦ. χχχὶν. 12; Ν 

οἱ 
Ἰξδεγε ΤΩΙ; 
Ὡ Μεῖι. χίΐ. 3; 

Τίπι. πῳ ΡΞΙΚε ἰΐ. 47; τος. 
Χἰϊΐ. γ; 3 Επάσ. ἱ. 33. 

τσὶ θεὸν ἰπβεγίεὰ δεΐογε της χαριτος Ὁ ὉΞΕΕΟ, ἁ, ε, κ, ἀοιδ. ; ἔος τον θεου, τον 
Α Χριστον Ρ! αντον Α. 

3τι οἴῃ. ΒΕΌ, ἅ, ε, Νὶςτοτίη., Απιδτβῖ., εἴς. 
3 . Φ εγνωρισε ὈἾἘΚΙ, Ετῇ., Πδηι., ΤΒεοΡΕγΪ., Οες,, εἰς. ; εγνωρισθη ΜΑΒΟΌ ΕΑΡ 

6, Ιο, 17, 23, 31, 67, 73, 80, 137, 177, ΝΪΕ.» ὅγτ., Ασγπλ., αοιῃ., Οορ., Βδ8. 

ἱπισοάυςεβ ἃ ροϊε τεπιπάθεσ οὐ ψβαὶ 
ἴμεβε Ερμεβίδπβ Ἴεγίδιπῖν ῃδὰ πεαγά--- 
“8 ρεπίὶς Δρρεᾷδὶ, εχργεδβεὰ ἱπ ἃ Ὦγρο- 
ταειίοαὶ ἔογπιὶ, δπὰ Ἴςοηνεγίηρ (ἢε πόρε 
τῆαλῖ ἢϊ5 ννογάβ μδὰ ποὶ Ὀδδη αυΐΐε ἔογ- 
ξοιίεη" (ΕἸ}.). Οη οἰκονομίαν, ννϊς ἢ 
ΤΩΕΔΠ8Β ἴπε ἀἐεῤεκπεαξίοη, ἴῃς ἀγγαηρενισπέ 
»ιαδξ ἴῃ ἴῃς πηλίῖεσ οὗ βοιηθι πρ, ποῖ “186 
δροβίοϊ]ὶς οβῆςςε " (Υγεβεῖ.), βεὲ υπάσσ ἱ. 
το. Τῆς τῆς χάριτος ἰ8 (πε ρεη. οὐεοί 
οσ ἰδδῖ οὗ “πὲ ροΐϊπε οὗ νίενν " (ΕἸ. 
ἴδε διγαηρεγηεπὶ οσ ἀϊβροβιτίοη ἐμ γέσῤεοέ 
οΥΓ ἴῃς ρτᾶος οἵ αοά. Τῆε χάρις ἰ 86 18 
ποῖ τῆς αῤοΞέοϊϊς οδῆεε (Ἐ51.), Ὀυς τε ρα 
οὗ ρτᾶςε ἴῃδὶ βεϊεςιςὰ Ῥαὺ] δπά αυα!πεά 
Πὶπι ἴος ἴπδὶ οβῇῆος; δηὰ δο ἱξ (ποῖ ἴδε 
οἰκονομία, Ὀυϊ ἴῃς χάρις) ἰ5 ἀεβοτί θεὰ 5 
δοθείσης, ρίυεη. Τῆε εἰς ὑμᾶς, ΔἀπλίτΑ ὈΪΥ 
τεπάεγεὰ Ὁγ {πε ΑΝ “το γου-νατά,᾽" ἀε- 
ποῖεβ8 ἴῃς “ εἰδῖςαὶ ἀϊγεςείου " (Ε|}.) οὗ 
δε εἱξς οἵἨ ρτᾶςε---ἰῃς ἕδοι τπαὶ ἰξ ννᾶβ 
δεβίοννεά οπ Ρδιυ] ποῖ ἔοσγ δἰβ ονντι βδΐεε, 
δυὲ ψἱΒ ἃ νίενν ἰο τπεῖὶγ ροβίτίοη. 

νες. 3. ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώ- 
ρισέ μοι τὸ μυστήριον: λοῖυ ἐλαὲ ὃγ ταν 
ο7 γευεϊαἰίοπ ᾽ς τιαάδ ποῖσε (νν8 τηδᾶὰς 
Κπον) ἰο γιὲ ἐΐε νηγϑίονΥ. Τῆς ὅτι ἰ5 
οτϊτιεὰ ὃν ΒῊ-ἶαι., Απιῦτοβ., εἴς., δπὰ ἰ5 
Ὀγαςκειοά ὃν 1, απὰ ΝΗ, δῖ ἰβ τεϊαϊπεὰ 
ὃὈγ πηοϑὲ. Τῇε ἐγνώρισε οὗ ἴῃε ΤῈ (5υρ- 
Ρογιεὰά ὃν 5 ΚΙ,, εἰς.) πηυβὲ ρῖνε ρίδςε 
ἴο ἐγνωρίσθη, ψ ΠΟΙ 16 τπε τελάϊηρ οὗ 
ΒΜΑΟΡΙΕ τ7, [ναἱ., ϑυτ., Οορι., εἴς., ἀπά 
ἰδ Δάοριεά Ὁν ΤΤΊΝΝΗΕΝ. Οη μυσ- 
τήριον 8εε υηάες ἴ. 9. Ηετε ἰξ ἰ5 τῆς 
Ῥαγίουϊας μυστήριον οἵ “5Βεοτεῖ᾽" ΟὗἨἍ 186 
δαπκ:βδίοη οὗ με ἀεητ 168 ου ἐ408] ξεγπλβ 
ΜΠ τῆς σμοβεη ρεορῖε---α ἀϊβοίοβυγε οὗ 
ἴδε Ὀινίης ρύγροβε νος 80 οϊεη 9118 
ἔοσῖ ἢ Ῥδυ} 8 δάογίπρ νοπᾶθσ. Τἢε βεη- 
ἴεηος Ὄχρ᾽ αΐηβ δηὰ ἀδνεῖορβ ἴδε ῥτεοεά- 
πᾷ ιἰδιεπηεπὶ, ρσίνίπρ ναὶ {πεν Πεαλγὰ 
(ἠκούσατε) οὗ ἴδε ρεου] ας ἀϊβρεπβαιίοι 
ταλᾶς Ὁν ἀοά νἱῖῇ Ῥδὺὶ] ; αηὰ ἴπε ρσζοπιῖ- 
πεπὶ τπίηρ Πεῖα, 88 ἰηάϊςαίϊεά ὉγΥ τπα 
εἰ ρῃδιῖς ροβιτίου οὗ κατὰ ἀποκάλνψιν, 
ἰ5 ἴῃς ννᾶν ἰπ ψῃϊ ἢ ἴδε “ πιγβίεσυ " ννᾶβ 

πιδᾶὰς Κποννῃ ἴο ἢίπι, υἱς., ἴπ6 νὰν οἵ 
γευείαἰίοη.---καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ: 
ας 1 τυγοίε αἴογε ἐπ ἔξιο τοογάς. ΤΗΣ ἣν 
ὀλίγῳ ἴδ ΨΤΟΠΡΙΥ ἴδκεη ὉΥ 8οπιε 88 -- 
πρὸ ὀλίγον, “Δ 5ῃοτί εἰπις θεῖοτε ". [ἐ 
8 ἐφυϊνα!επὶ ἴο {πε δι᾽ ὀλίγων οἵ ἴῃς ἐν 
βραχεῖ, ἐν βραχέσι οἵὨ οἰλβδβίςα] ἀτεεῖς, 
δηὰ πιεδῃβ ὄγιϑῖγ (ο΄. Αςῖβ χχνὶ. 28 απὰ 
πε συντόμως ἰηῃ Ας(Β χχίν. 4). Βαυξ ννδαῖ 
8 ἴδε νυτιτηρ τοξεσσεὰ το [τ πυρῆς ὃς 
ἃ Ῥτενίουβ ἰεἰϊεσ πονν ἰοβὲ (Οβιγα, Οἧὶν., 
εἰς.). ΤΆδ ἀογ. πιϊρῇϊ 8ο ἐδ ἕδνουσ 1ἢΐ8, 
δηὰ {πε ἀναγινώσκοντες οἴ νετ. 4, ννὨϊο ἢ 
Μεγες τπϊπκβ Ἔχοϊυεβ ἰτ, ἰ8 ποῖ ἤδοαδ- 
ΒΑΙΙΪΥ ἱποοηβίβιεης νυ ἰι, ΤῊς δύνασθε 
ἀναγινώσκοντες νοῆσαι πεεὰ ποι ὃς [ἰπη- 
ἱξεά το ἐπε τεδάϊηρ οἵ πε ργεβεηὶ Ερίϑβεϊς, 
Ῥυΐ πιῖρμι ἐαυ 8} νν 61} ἈΡΡΙῪ ἴο τδς δςοῖ 
οὗ τεδάϊπρ' δὴ οἴδετ Ἰεΐῖεσ, δηὰ τῆς ἰεγπλα 
τλὶρμς βυρρεβὶ ἱπάδεὰ ἃ ἔ]1εσ βιδίεπιεηι οὗ 
ἴδε “ τηγϑβίογυ " ἰπ φυεβιίοη ἴλη ἰβ ρίνεῃ 
δηγνῆετς ἰη ἑῆς ἢτδβι ραγὶ οἵ τῃϊ8 Ἐρίδβιϊε. 
Τῆς τεΐεγεπος, Βονγανεσ, πιρς α͵80 ὃς 
ἴο βοπιεϊῃίηρ αἰγεδλάν βαϊὰ ἴῃ ἴπε ργεβεηῖ 
Ἰεῖῖεσ, ἴθ ψῃΐοη σᾶβε ἴῃς ραψα 
ψΟῦ]ἃ πᾶνε ἴῃς ἔοτος οὗ “1 λαῦε τὶ τδη 
Αἰτελάν δὔονε"". Τηΐβ 18 πε βϑπεσαι νυ 
δοςερῖοά ἰπιεγρσοιαϊίοη, τς ρασιίουϊατ 
βιδίαπιεπέ ἴῃ νῖονν Ὀεΐπρ δαὶ ἴῃ οἤδρ. ἱ. 
9, 10, οΥ τᾶῖδεσ (80 Με ., εἴς.) παῖ ἴῃ 
ΤἤΒδρ. ἱϊ. 11-22, ἱπ υννϊοἢ τ[Π6 ἱποϊιιβίοη οὗ 
τε ἀεπεεβ ἰβ τῆς βρεςίδὶ τορίς. 

γες. 4. πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσ- 
κοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μον ἐν τῷ 
μνστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ: ἐπ αεοογάαπεας 
τοὐέλ τολίολ, τολεπ γε γεαΐ, γὲ σαν ῥέν- 
ἐδὶτε Ἦν μπάεγείακάϊηρ ἐπ ἐκ 6 νιγϑίσνν οὗ 
ἐπε Ολγίδέ. Τῆς ὅ τεΐετβ ἴο τπὲ προγε- 
γραμμένον ἱπάϊςαιϊεά ἴῃ ἴτε προέγραψα, 
ἴπε πρός νυν! δος. Ἂχργεβϑίηρβ βεῖε, 28 
οἴεπ, τῆς ἰάδα οὗ τῆς εἰαπάἀαγαὰ οἵ νιέξασωγα 
οὔιμε νοῆσαι (γ1π.- Μουΐι., Ρ. 5ος ; Βεζη- 
δΒαγάυ, ϑγπέ., Ρ. 205). ΨΝΊοἹ. ρψίνεβ “ δβ᾽"; 
Οον., “Ἰἰκε 48"; Ἐδβεπι., "" δοσογάϊηρ 
85." ; Τγηὰά., αεη., ΑΝ δηά ΕΝ, “νι δεγε- 
ὃγ". Τῆε Δλογ. νοῆσαι (ΟἸ]ονν5 πε ργεβεηὶ 
ἀναγινώσκοντες, ἴδε ῥεγεεῤέϊοπ Ὀεὶηρ τα- 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ΠΙ. 

τοῖς χίν. ' μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ, 5. ὃ ἑτέραις 1 " γενεαῖς οὐκ " ἐγνωρίσθη τοῖς 

ε ετε ΟΕ; Ῥε. χχν. 7 αἱ. 
41 οἷν. ν τ Οος. χὶΐ, 28; ΒΕ 

: . Ὰ " . 
ἱὰ “υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ᾿ ἀπεκαλύφθη τοῖς " ἁγίοις 5 “"ἀποσ- 

τ Μεῖι. χί. 25; τ Όος. ἰΐ. το; ΡΒ), 1}, χ6; « Ῥεῖ. ἱ. :α. Ὁ Ξεν. χυὶἱϊ. 
; Βεν. χνίϊξ. 20; «ἢ. ἰΐ. 20, ἱν. τ. 

1 ες. Ὀείοτε ετερ. ἰπβετῖβ ἐν ἢ ἃ ἔενν πι88., Οορὶ,, ὅυτ. ; οὔ. εν ΦΑΒΟΘΕΕΟΚ 
ΨΡ, πιοϑβὲ οἴδετβ, ἴτ., Νυΐς., Αστζω., ϑῖαν., ΟἹετι., Οσῖρ., Οἢσ., Ογεσ. 7ες., ἃ]. 

3 Οπιῖ τοῖς αγιοις Οτῖρ., ΤΠάτι. 

ξατάεὰά 45 ἃ βἰηρίε, δοσοπρ με ἂςὶ, ἴπε 
γέσμὶέ οἵ ἴἰπε ῥσοοςεββ οἵ τεδλάϊπρ. Τῆς 
νεσῦβ νοεῖν ἀν σννιέναι ᾿νε ςοπίταβιεὰ 
ἅτε βυρροβεᾶ (εὐ, Τιτἰπιλπη, 5»., Ρ. ΟῚ, 
δηά ΕἸ]., ἐπ ἰος.) το ἀϊῆϊες 28 μιεγάεη, "" Ῥετ- 
οεἶνε,᾽" ἀϊβετβ. ἴτοπὶ υεγείολεν, “" ἀπάει- 
διλπὰ", Βυὲ βυςῇ ἀϊδιϊηςιίοηβ ἅγε ῥὑγε- 
ολγίουβ 88 τεραγὰβ ΝΊ ἀτεεὶς. ὙΤΠε πουη 
σύνεσις, ννὨΊΟ ἢ 1 ἀρρΙ ες βοτπηειπιεβ ἴὸ 
δε υπάετδιαπάϊηρ »πά (Ματγὶς χὶῖ!. 33; 
νι βά. ἵν. 11), οσσυγβ τερεδίςα!υ πὶ (Π 6 
ΝΤ ἴῃ ἐπα βεπες οὗ πιεηῖδὶ αῤῥγελεηείοη 
(μυκε ἰἰ.. 47; τ Οος. 1. το ; Οοἱ. ἱ. 9, ἰϊ. 2; 
2 Τίπ). 1. )). [τ [8 ἀεῆηεά 25 “ἐπείρλέ 
ἀερεηάϊπρ ὁπ Ἰυάρτηεπε δηὰ ἱπίεγεπος " 
(Μεγ. οἡ Οοἱ. 1. 9), υϑυδὶν ἱπ ἴῃς τπεοτ- 
εἰς δ] βεηβε, Ὀυ: βοτηει πΊε5 'π της ργαςτῖο δ] 
(ο΄. Μασὶς χίὶ. 33). [τ ἄρρεᾶζβ ἴο ἀεποῖς 
εγίἐἶεαὶ υπιἀετβιληάϊηρ, ἐπε ἀρργεβεπβίοη 
οἵ ἴδε Ὀελγίηρβ οὗ τπῃηρβ, ψἘ1ε φρόνησις 
σοηνευβ ἴδε ἰάεα οὐ ργδςιῖίοδὶ, εἰπίςδὶ 
υηδετβιαπάϊηρ (7. Γἱσμε. οὐ (οἱ. 1. ο; 
ϑοδηχάς, δγποηγνιΐα, οδάρ. χίϊὶ., 8 το, 
οἤδρ. οχίνὶ!., 8 8. Ηετζγε σύνεσις ἰΒ 
οἰ] οννεὰ Ὁγ ἐν (ο7. αἷβϑο 3 Ἐβάγαδβ, ἱ. 3), 
συνιέναι ἐν Ῥεΐηρ' ἃ ςοτητηοη ρῆγαβε ἴοσ 
Βανίηξς, υπάετβίαπάϊπρ ἱπ ἃ πιδέῖεσ ἡ 
Οδζοη. χχχίν. 12; ]οβῇ. ἱ. 7; ἤδη. 1. 17). 
Αϑ ἴδε σύνεσίν μου ἐν τῷ, εἰς., τηᾶκεβ οπῈ 
Ἰάδα, ἴῃς για 18 ἀϊβρεηβεὰ ἢ δεν 
πε ρσερ. ὙΤῇπὲε τοῦ Χριστοῦ ἰΒ ἴΔκεη ὉΥῪ 
δοίης 48 ἴῃαι οὗ ογέρίπαΐέπρ εαμεε (Η οἴτη.), 
τε ἴπε τηγβίεσυ οὗ ΜΕΐκα ΟἸὨγῖβὲ ἰβ τῆς 
δυΐποτ; ὈγῪ οἴδμετιβ 88 ἴπε ρϑη. οδ)δεϊξ, -- 
186 πηγβίεγυ γείαέέπρ ὁ ἴῃς ΟὨγίϑὲ (ΑὉΌ., 
Ηδαυρί, εἰς.), ὉΥ οἰπεῖβ 51}}} 28 τῇς ρεη. 
οὗ ἀῤῥοείέίοη (Μεγ., ΑἸῈ,, εἰς.), ος οὗ 
ἑάδεκέξέν (Ε]1.), τ, πὲ πιγβίεγσν ψῃϊ ἢ ἐς 
τῆς Ομ τίβι, ννϊςἢ Ης πηᾶκαβ, οσ νν ϊςῇ 18 
οοπίαϊπαὰ ἰη Ηἰπα. ΤῊς ἰδϊῖες 18 Ἐπουρβὲ 
ἴο ὃς ἑδλνουτεὰ ὉΥ ΟοἹ. ἱ. 27. Βυὲϊ τῇς 
ἰάεα ἴῆοσε 18 ἴπδῖ οὗ ἴῃς ΟὨγίβε ἐπ 8, 
ΨΒΙΟὮ [5 ποῖ αυϊίς ἴῃς ΒδπΊε ; δῃὰ ἴϊ βεετιδ 
Ῥεδῖ ου ἴδε ψνῃοΐε ἴο ἴᾶκε ἴῃ ξεοοηὰ νίενν, 
“δε τηγβίετυ σεϊδεηρ ἴο τς ΟὨγίδβι," ἐκ δ., 
ἴδε τενεϊδιίοη οὗ ἴῃς ἔπ -πιάάδη ρυγροβςα 
οἵ ἀαοὰἁ τερατγάϊηρ τε ΟἸτίβὲ 88 ποῖ ἴοσ 
ἐετ: οαίγ, να πὴ ἴογ τῇς (ἰπηεερ: 

ΕἸ. 5. δὲν ἐς γενεαῖς οὐκ ἐγνω- 
ρίσθη τοῖς υἱοῖς τον ἐθρώπων: τολέοῖ ἐπ 
οἶμεν ρεπεγαΐδονι5 τας κοί τεαἦδ ἀποιυπ ἰὸ 
ἐλε ςοης “ὉΓ νιθηῚὺ Τῆς ΤῈ ἱπβεσίβ ἐν 

δεΐοτε ἑτέραις, 48 ἴπ ϑ'γτ.- ΡΗΙ]. ἀηά Οορί. 
Βυὲ τῆς ἱπβοσίίοη 18 ἄυς ργοῦδοὶυ ἴο τῆς 
ἀουῦϊε ἀδένςε, δηὰ ἴῃς ἐν (νος ἰ8 ποῖ 
ἰουπὰ ἰπ ΒΦΑΟΘΌΕΚΙ,, εἰς.) 18. τσ 
οπιτιεὰ ὃν ΟΕΤΎΥΎΓΥΜΗΚΝ. Τῇε γενεαῖς, 
«δετγείοσς, ἰ8 τς ἀδί. οἵὗὨἉ ἐΐνιφ; τῆς ἴεστα 

γενεά, κε τῇς ΟΥ ὙΥ (οὗ ψΒΙΟΒ ἰε ἴα 
ἴδε υδυδὶ τεπάδσγίηρ ἰπ τε Γ,.ΧΧ), πχεδη- 
ἱπρ ἴδε ῥεγίοὐ ςονετεὰ Ὀγ ἃ ρεπεγαϊίοῃ οὗ 
τήδη (υκς ἰ. 20; Αςῖβ χίν. τό, χν. 21; 
ΟΟΙ. 1. 26) 45 ννῈ}] 85 τῆς ρεπεγαίίοκ οἵ γαζε 
1561. Βγ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ἅτε 
ἴο 6 υπάετβιοοά, ποῖ τῆς ΟἹ ρῥτορβεῖς 
(Βεπᾷ.) δβ οοπιγαβιεά υυἱτἢ {πὲ “ Αροβιὶεβ 
δηὰ ργορἤεῖβ᾽" οὗ ἴδε πεχὶ οἴδυβε, θυς 
ΕΝ ΒΕ ΠΕΓΔΙΥ δηὰ ἴῃ {πε δοβοϊυϊε βεῆβε, 
ἴπ οοπίογγηϊ τυ τ τῆς γενεαῖς.-- -ὡς νῦν, 
ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐ- 
τοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι: ας ποτ 
ἐξ τοας γευεαϊτα ἐο Ηἰς κοὶγ ΑῤοΞίϊες ακπὰ 
ῥγοῤκείς ἐπ ἐλε δῤίνίέ. ΤῊε ὡς ἢλδ ἰϊΣ 
Ῥῖορεσ οονριῤαγαέΐϊυε ἴοτοθε. ὙΤῆε ὕαεί οὗ 
πε τενεϊδιίου πλδᾶὰς ἱπ σε - ΟὨσίβδη 
εἰπηεβ ἰο ἰῆς ἐδλίμετβ δπὰ ἴπε ργορδεῖβ 18 
ποῖ αυεδιοηςά, Ὑῆε τηδίζεσ ἴῃ νῖενν ἰ5 
πε νριδασμῦε οἵ »παμμεν οἵ ἴῃς τενεϊλιίοη. 
ΤΠς νῦν -- ““πονν,᾽" ἐπ ἐλεδε Ο γί ξέϊαπ 
ἐΐηεος, απιὰ τῆς δοζ. ἀπεκαλ' ἀεῆπεβ 
ἴδε ΠΠ1εγ τενεϊδιίοη 45 πιδάς ἀδῆπιιεὶγ 
δὶ ἃ ἰογηιεσ ρετίοά ἱπ ἴμεβε {ἰπιοβ. ὙΤΒῈ 
νετρ αἶβο [Π88 118 ὑσορεῖ ἔοτοε, 88 ἀϊ8- 
εἰπρυϊδῃεᾶ ἔτοπι ἴῃς ἐγνωρίσθη δηὰ ἃς 
ἀεβογιδίηρ τῇς νναν, υἱς., ΌῪ γουδίαέίον, 
ἴδε τῇς ἔγυτῃ νὰ8 πηδᾶς Κποννῇ. ΤΒε 
Ῥιορβεῖβ οὗ με ΟἹ ἀϊβρεπβαϊίοπ νγεῖε 
ἀεδιρηαῖεά ἅγιοι (2 Κίπρβ 'ν. ο; [υυκς ἱ. 
20 ; 2 Ρεῖ. ἰ. 21). Ὑποβε οἵ ἴπεβεὲ ΟἸσί3- 
εἴδη εἰπηθβ ἀγε ἴῃ κε τηᾶππες ἀεί ρπαδιεὰ 
ἅγιοι, 48 πιεῃ βεραζαιεά δηὰ ᾿σοπδεςγαιεὰ 
ἴο ἴῃς οβῆος ἀπὰ ἀϊδιϊπρυϊδηῃεα ἔγοπι τδς 
τὴ 88 οὔ ἴῃε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. ΤΕΥ ἅτε 
ξυσῖπες ἀδβοσ θεὰ 8 Ηἰς (αὐτοῦ), ἑ.6., Οοά"ς 
Αροβῖῖεβ ἂπὰ ριορῃείβ, αοάὰ Ῥοίπρ ἴδε 
80) οι ἱπιρ!εἄ ἴῃ ἰδ ς ἐγνωρίσθη δηᾶ τῆς 
ἀπέκολύφῥη. Ἴδε ἔδστῃβ ἀ’ λοις ἀηὰ 
προφήταις πᾶνε [πε Βᾶτηε Βεη8ε Πεῖδ 38 
ἴῃ 11. 20, υὲς., ἴς Οἀγίξέέαπ Αροβίῖεο ἀπά 
Ῥιορδεῖβ. Τῆς οἴδυδε ἐν Πνεύματι ἀεῆπες 
δε ἀπεκαλύφθη ; ποῖ τε προφήταις 
38 ἐξ τ- προφῆται θεόπνενστοι (ΗοἹ2., 
Κορρε), ίος ἔπε προφῆται πεεὰ 20 δυς ἢ 



5-7 ΠΡΟΣ ΕἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ λος 

τόλοις αὐτοῦ καὶ “ προφήταις “ ἐν πνεύματι, 6. εἶναι τὰ ἔθνη " συγ- νυν ΟΒ. ἢ. 22. 

κληρονόμα καὶ "σύνσωμα καὶ ᾿"συμμέτοχα τῆς "ἐπαγγελίας 3 ἐν΄ ΠΉ 

Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ ὃ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 7. οὗ ἐγενήθην 4 " διάκονος Ῥοΐ Πί. 7. 
κατὰ τὴν “δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆν δοθεῖσάν μοι κατὰ ἢ δέτε 

ἃ Αεἰδὶ. 4 τοῆ. ται ΟΌος. 1ἰϊ. 5 αἱ. ; (οἱ. ἱ. 7, 23, 25. ς ]οὁδὴ ἱν. το; δ. χιν Κοπιν ἀρ νῶρ 5 

1Αδεῖ πνευματι ἰηδετὶ ἀγιω ὨῈ 4, 10, 34, 38, 55, ΟΣΙ, 72, 74, ΟἹ, ἅ, ε, Ετῇ. 

5 Αἢεσ ἐπαγγ. ἰπϑετῖ αυτον ὈἜΕΘΚΙ,, εἴς., Νυϊρ.-εἀ., 5γτ.,, Τμάτι., Πδπι., 
ΗἸΪ., 4]. ; οι. ΦΑΒΟΏῺΡ 17, 73, τοῦ-9, 1,Δϊ., ἃ, ε, ἴοϊ., ϑυζ., Οορῖ., Αστὰ., ἃ, Ἂ, 
Οτἷξ.,ν Ογσ., Οἢσ., ες. Ρεϊ., ϑεάυ. 

ξεν τὼ χριστω ὈΠΕΕΟΘΚΙ, εἰς., Οἢτ., Τηάτι., Πδπὶ., εἴς. ; εν Χριστω Ἰησον ΑΒ 
ΟΡ 17, 47, 73. ναἷε., αοιμ., Οορ., εἴς, 

4 ἐγενηθην ΦΑΒΌΕΑΡ 17, 31, 47, 72, 80, Εὐτ., Οες. ; ἐγενομην ΟὈΞΕΚΙ,, ΟΒσ., 
Τῇάτι., Πδπι., εἴς. 

δ τῆς δοθεισης ΜΑΒΟΌΕΟΡ το, 17, 23, 31, 39, 47, 57, 73, 80, 137, ἃ, ε, ἔ, φ, Νυἱρ., 
(ορ., αοιμ., Εὐτ}.,  οίοτ,, Ασηδγοβίσ. ; τὴν δοθεῖσαν ΓΡΕΚΙ,, αἱ. ρίεν., αὐ. Τβάτε, 
Π8πι., ΤὨεοραγϊ., Οες. 

ἁἀεδηϊίοη. ΑΒ ἴῃ 1. 22 ἴῃε πνεῦμα δετε 
8 ἴε Ηοὶγ ϑρίτίι, δηὰ με ἐν ᾿νουἹὰ τηοβὲ 
ῃδῖυγαιν ὃς ἴάκαη ἴῃ ἴῃς βᾶσῃης βεῆϑε 28 
ἐδεδο. Ηδεεσς, δοννανεσ, ποδὶ υπάεγβίδηά 
τ δβ ἰδε ἐμπείγιωνσπία! ἐν. τ δεεπβ ἴὸ 
ςοπιδίηε τῆς ἵννο ἰάδδβ οὗ ἀρέμηων ἀπά 
εἰοπεμί οἵ οοπ αἰ ίοη, αϑὰ ἀδβοσιῦθεβ ἴτας 
τενεϊδιίοη 45 μανίπρ Ὀεεη πιδάς ἐπ απᾶ 
ὃγ πε ρίξει ἀν τ ᾿ 

γεν. 6. εἶναι ηρονόμα: 
[τὸ νυνὶ], ἐλαέ ἐπε ἐγενέα μρη αν τϑαρῥ μα 
ΎῪΠε εἶναι -- αγέ, ποῖ «λομία δὲ, τδ6 
κ Τ,γβίεγυ " ΟΥΓ 5εοζεῖ τενελίεὰ δείπρ' ἃ 
κεῖ, ποῖ ἃ ρυγροβε. Τῇε οδ΄. ἐμῇ εχ- 
ΡΙεββεβ ἴπε οομίερές οἵ ἔμσέστι οὗ τς 
ἀποκεκαλυμμένον (γη.- Μουϊι., Ρ. 400). 
σνγκληρονόμα (ο᾽ συνκληρονόμα, {{ἰῚ τ 
ΨΨΗΚΝῚ -Ξ ἔε!ονν- πεὶγβ τονέλ ἐκε Ῥστος, 
τδε ΟὨΪΥ οσουζζεηςε οὗ ἴδε νογσὰ πὶ τπῈ 
ΝΤ ἰπ τπῖ8β δρρ!σαϊίοη (ἕος οἵμες δρρὶὶ- 
οδιίίοηβ ο΄. οπι. νιϊ. 17; Ηδῦ. χί. ο; 1 
Ρει. 11. 7).-τκαὶ σύσσωμα : απὰ χεϊϊοτο- 
"»περιδεγς. ύ ος ἰσύνσωμος, μττιε 
ΨΨΗΚΝ) ἰπ τῆς ΝΎ ὀσουτβ οηἷγ πεσε δπά 
ἰ5 ππκηόνη το οἰλβϑῖςδὶ ατεεκ, δἰπουφζῃ 
Ατίβι. υ5ε8 συσσωματοποιεῖν ()ε Μμράο, 
ἱν., 30). [κ᾿ ννᾶβ ργοῦδθ!υ οοπβίγυοιεὰ ὉΥ 
Ρλυ] ἕοσ πὶβ ργεβεηῖ ρυγροβε. [ἰ πηεᾶῃδ 
δεϊοπρίηρ 1οἱπεϊν ἰο ἐδ Ξανιθ δοάγ.---καὶ 
σνμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας: απὰ Μεϊϊοισ- 
ῥανίαλεγς οΥΓ ἐμε ῥγονιῖσε. συμμέτοχος 
(σννμέτοχος, [ὠΤΤΊΨΝΗ ΕΝ) ἰ8 ἐουπὰ ἱπ 
τῆς ΝΤ᾽ οηἱγν πεῖε δπὰ ἰπ ν. 7. [ἴ οσουγβ 
4150 ἱπ ΪοὈβερῇ. (ϑέειο. γαγς, ἰ., 24, 6), 
δηὰ ἴῃ ]υβεὶη (Α4οὶ. 1ϊ., 13). Τῆς νετῦ 
συμ ὦ, Ὠοννενοσ, ἰβ υϑεᾶὰ ἰπ οἶδ8- 
8ὶ ατεεῖ (Εὐυτῖρ., ϑηῤῥ.ν 648; Ρ]Δίο, 
ΤἈεαεί., τϑ8ι ο, εἰς.), ΑΠουΡὮ ἰὲ ἰ8 ποῖ 
ἰουπὰ ἰπ ἴῃς ΝΎ. τῆς ἐπαγγελίας, ποῖ 
ϑΡες ἤσδ}}ν ἴῃς ρσγοσγαῖβε οὗ τῆς ϑρίσγιε, Βαῖ, 

8ἃ5 υπάεῆηςά, ἴῃς ῥτοπιῖβε οὗ δαϊναέίον, 
ἴῃς ΔΜεσσέαπὶς Ῥτοτηΐβε ἰῃ [5 ἰεηστῃ δηὰ 
Ὀγεδλάιϊῃ. Ὑηὲ τῆτες ἰθγπὶβ ἀεβογρε τῆς 
Θεππ]εβ, ἐμεγεΐοσε, ἄγβὲ ρεπεσαῖν 45 μείτα 
τορεῖμει νυ τῆς Ὀαϊενίπς [εννβ ἴῃ Αἱ] 
{πίηρβ, δηὰ ἴπδπ τῆογα ρδγιου αῦῖν 89 
Ὀεϊοηρίηρ ἐαυδ1}}ν ννῖεῃ ἘΠ πὶ ἴο τπε βδηλε 
ςοτροζαῖς Ῥοάν δηὰ βῃδσίπρ ει δ! Ὑν ἢ 
τδεπι πὶ τς Μεββίδηϊς ργογγβε. ΤΣ ΤΕ 
ἰπβεγῖβ αὐτοῦ δῆει ἐπαγγελίας. [Ιε ἰ8 
νδητίηρ, πονένεσ, ἴῃ τῆς Ὀεβὲ ἀοουπιεηῖβ 
(ΒΆΘΟΣ, 17, εἰς.) Δηὰ ἰ8 ἴο Ὀ6 οπιίτἰεά. 

ν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίον: ἐπ 
ΟἈνὶτέ ἐπγομρὰ ἐΐε Οοεῤῥεί. Ἐοτ τμε τῷ 
Χριστῷ οὗ ἴδε ΤΕ (νἢ ὈΕΚΙ,, εἰς.) 
τελὰ Χριστῷ Ἰησοῦ (ἢ ΒΜ Ο, 17, εἴς.). 
ὙΠεβε ννοσάβ ἀτε δεβὶ (αίκεη 85 αυδιγίησ 
811 της τῆτες ἔογσπιεσ ἰθγπβ. Ἴδε ἰοἱηῖ- 
Βεῖγϑῃϊ!ρ, πηεπηθεγβῃρ, πὰ ρατιϊοὶ ρατίοη 
διδὰ {δεῖν οὐ]εςῖῖνε ρσγομπάὰ πὰ γεάσοη ἴῃ 
Ομ είβε [ε85, πὰ ννεσε πιδᾶς τῆς δοῖυδλὶ 
Ροββεβϑίοῃ οἵ ἴμεβε Ἁδηεεβ ὉΥῪ τπε 
ν»ιεάδμηι οἵ ἀρέμπον οὗ (πε αοβρεῖ ἰδδὶ 
Ψ25 ργεδςβμεὰ ἴο (ἢεπι. 

ψει. γ. οὗ ἐγενόμην διάκονος κατὰ τὴν 
δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ: οἡ τολίεκ 
1 δεέεανιθ α τπϊπιὶϑεεν ἀορεογάϊηρ ἰο ἐκ ρὶζε 
οΥΓ ἐμε ργαες οΓ αοά. ΤΒε ΤῈ τελᾶβ 
ἐγενόμην (8 ΟΠΚΙ,, εἰς.). Τῆς [ε55 
υϑ0δὶ ἔογσπὶ ἐγενήθην, ποννενετ, ἰ5 ρίνεῃ 
Όγ ΒΜ ΠΕ, 17, εἴς., ἀπά 8 ἴο δε Ρῥζε- 
ἐεττεά. ὙὝΠετα 18 πὸ ἀϊδεγεηςςε, ποννενοῦ, 
ἴῃ πε βεῆβε; ἐγενήθην Ῥείη 5ἰπηρὶγ ἴπε 
Ῥοτῖς εφυίναϊεπε ἴο ἐγενόμην, νν Ὡς ἢ τε- 
δρρεαγεά ἴῃ τε υχΧΧ ἀπὰ ἴῃ ἰδῖες ἀτεεὶς 
ξεηεγα!γ. διάκονος ἰδ ἃ Ξςεγυαπέ, αἐΐεη- 
ἀαπέ οὗ τὺ κίπὰ; 4130 ἃ ἀδξάεοπ ἴῃ Ῥᾶγ- 
τἰσαίας (ΡὮ1]. 0: τ Τίπι, 11, 8, 12), οἵ ἃ 
ἀεαεομεςς (Βοπι. χνί. 1), ἀπὰ ρεγπᾶρβ ἃ 
τοαϊέεγ͵ ΟΥα ΨὯΟ βεζνεβ δὲ τδοὶς (]Ὁ μη 

ΨΝΟΙ,. ΠΙ. 20 

ὈΙο θα ν( 
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τὴν " ἐνέργειαν τῆς “δυνάμεως αὐτοῦ. 8. ἐμοὶ τῷ " ἐλαχιστοτέρῳϊ 

ΠῚ. 

ΟΝ πάντων ᾿ ἁγίων" ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη,3 τοῖς" ἔθνεσιν “εὐαγγελίσασθαι 

6 εξε θηϊυ ; μειζότεροε, 3 ἸοΒη 4.  ΟΒ. ἱ, τ τεβ. κ ΟΒ. ἰξ, 1) τεῆ. 

1 ελαχιστω ΕῸ 490. [᾿πϑβετί των δεΐοτε παντων Ρ, δἱ., σηββ., σοιἢ., Ογσ., τπάσι., 
ὙΒΕΟΡΏΥΙ. ; οπιῖε τῶν ΦΑΟΌΕΈΕΟΘΚΙ, πιοβὶ πιβ8., Οτίρ., Ὁ ϊ4]., Ὀἱά. 

31ηβοτί ἀποστολων Ατοδεϊ. 
5 Αδεῖ αντη ἰπβεζῖ τον θεον ΕᾺ. 
4 Βείοσα τοις εθν. ἰηβετὶ εν ἢ ὈΕΈΟΘΚΙ,, τηδ8., πεαγῖν [ἵε., ψυϊε,, 

αἱ., Οἴγ., τβάτγι., Πδπι., αἱ., αἱ. Εδίποϑ ; ο 

ἰϊ. 5, 9). Ηδετις ἴὲ Βᾶβ8 ἴῃς βεπεζδὶ βεῆβε 
οὗ νεἰρέσέεγ, ἃ85 Ῥδυὶ ἀεβίρῃδῖαβ Ὠισηβεὶζ 
ἃραΐη ἰπ 2 ον. ἐϊ,. 6; Οοἱ. ἱ. 23. Οπος 
δε οδ}18 Πίπιβεὶξ ὑπηρέτης (1 Οος. ἱν. 1); 
ὕυυῖ νι ἢ ὀρρῆνας δὶς ἀϊδετεπος ἰπ ἐάεαν 
εχοερὶ {δαὶ ΤΩΔΥ βυρρεβὶ ἃ βεὶ 
ξιεαῖες ἄερτεε οὗ βυδοτάϊπδιίοη τμδπ διά- 
κονος. Τῆε ἀϊδιϊποιίοα ἄγαν ὈῪ δογὴς 
{δ π|εϑε) θεΐνεεη τῆς ἴἵννο τογπλβ, 258 ἰξ 

άκονος ἐχρεεββεά δοιϊνιν ἱπ τεϊδιίοη τὸ 
τῆς φςεγυίεε ἀρὰ ὑπηρέτης λοι ν ἰπ τε- 
ἰδιίοα ἰο ἰῆς »παξέφγ, οδῆποὶ ὃὲ σπηδᾶα 
ξοοά. τῆς χάριτος ἰ8 ῬτοῦΔοϊν ἴδ ς ρεη. 
οἵ αῤῥοΞίείον οἵ ἑάεη λέν (15 ἴῃς χάρις ἴῃ 
νεῖ. ὃ ἱπάϊςλιε8), -- τῆς βἱἢἔιΚοοη ει ἐΐπρ' ἐπ 
τῆς στᾶςε; ἀπὰ {πε ραγίϊουϊᾶς " ξτϑος "ἴῃ 
νἱενν ἰ8 τἴπ6 οὔῆεε ο7 ἐλε αῤοτίϊ σε λὲῤ οἵ τ86 
νεὐνέσίγυ ἰο ἐκε Οεμέδίες (88 νν. 2, 8 βὺ6- 
ξε5), ποῖ τς εὐ! οὗ ἰοηρμες (ατοὶ.) οἵ 
τῆς οἰῶ οὗ τῆς Ποὶν Ολοοεί (Εἰδῖι, εἴς.). 
Τρδῖ κρτδος," ἴοο, ννὰ8 Οοά'ς ριἶξ (τοῦ 
Θεοῦ) .---τὴν δοθεῖσάν μοι κατὰ τὴν ἐνέρ- 
γειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ: τολίοὐ τοας 
φύσει ἰο πιε ἀξεογάϊηρ ἐο ἐπε τοογκἰηρ οΥ͂ 
Ηἰς ῥοτοεν. Ἐὸοτ ἴῃς τὴν δοθεῖσαν, 4118}}- 
ἔγίηρ ἴδε δωρεάν, οἴτδε ΤῈ (ΨΠΠ ΟΡΡΚΙ,, 
εἰς.) ἴῃ Ὀεῖϊες τεδλάϊηρ ἰβ τῆς δοθείσης, 
φυδὶἐγίης τε χάριτος (ἢ ΒΦΑΘΊΕ, 
17, εἴς. ; 80 ΧΊΤΕΝΗΚΝ). Α5 τᾶς 
ἴοττηε βδεηΐεπος αθῆγπιεὰ τὰ γί οὗ 
ἴῆε γστᾶςς, [18 οὔς βιδίεβ ἴῃς ρα" 7 οὗ 
τδςε ἴονγαὶ. Τῆς σέαπάαγά οἵ ῥγο- 
ῥονέίον οἵ ἴῃς ρἰνίηρ νγαβ ἴῃς εὐιείδηεν, 
ἰῆες εὐοαρίομς τοογλίηρ (ἐνέργειαν) οὗ 
(οὐ δ ονῃ ροννε. Τ8ε σῆδηρε ἱπ Ρδυὶ 
ἤδη αοά πιδὰς Πίπι ἂπ Αροβιὶε οὗ ΟὨγίβε 
το ἴδε ἀεπΈ]ε8 τγᾶ8 80 στεαὶ παῖ ἢς βανν 
ἴῃ ἰξ ποιμίηρ ἰεδ8 ἴμβαπ πε τεδβυϊὲ οὗ {πῃ 
Ὀϊνὶπε ΙΙΜ ΡΟ ΕΡΟΡι Ε 

Νες. 8. ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων 
τῶν ἁγίων ἰδόθη ἡ χέδιν αὕτη: ἰο »ιε, 
τοῖο απὶ ἰε55 ἐμαπ ἐΐκε ἱεασὲ οὗ αἱΐ Ξαἱπές, 
τνας ρίυεκ ἐδὶς ργαοε. ὍΤδε τῶν ἱπδβεγιεά 
ὃΥ ἴἢε ΤΕ, οἡ 5ἰεπάεγ ἀοουπηεπίδσγυ εν]- 
ἄεηοςε, Ὀείοτε ἁγίων τηιδὲ ὃς οπϊἰεὰ 25 
νληϊπρ ἴθ ΒΜΑΟΒΡΕΚΙ, εἰς. Τῆε 
᾿Ἰπουρῆς οὗἩ πε ἀϊρηίτν οὗ τπ6 οβῆος δε 
Βδά τεςείνεά δὲ ἴπε Ἴοβὶ οὗ βυιςοἢ στᾶος 
δηὰ ροννεσ δὲ οποε ὄνοόίεβ {με βεῆβε οὗ 

αοῖι., ϑγτσ., 
οὐ ΦΑΒΟ 23,31, ὅχ, Οορί. 

δὶβ οὐνῃ υἱέες υπννοτιδίηεδββ, τὸ ἡ ἢιςἢ Ὡς 
ξίνεβ βιτοηρες ἐχργεββίοῃ μεζε ἴμδὴ Ἔνὲπ 
ΠΏ 1 Οος. χν. 9, οσ 2 Ὅον. χίϊ. τι. Τῆς 
ἴογῃη ἐλαχιστότερος, ἃ οοτηραταῖίνε οἵ 
ἴδε δυρετίλιίνε ἔλαχιστος, ἰ5 ἑουπὰ ΟἹ 
Βετε. [1 θεϊοηρβ ἰο ἃ οἶἰδβ8 οὗ ἀοῦδὶε 
Τοτηρασίβομβ Ὑἰοἢ δδὰ ἃ ρίδος ὕσο- 
ὈΔΟΪΥ ἰπ της ρορυΐατ πιοάες οὗ βρθεςῇ, 
Ὁδυε οὗ νὨϊοἢ ἃ ςοπβίάεγαδ!ε πυπηθες ἅτε 
ἰουπὰ ἱἰπ ἰαΐεγ [ἰτοταῖαγε, Ἐβρεοὶα!ν ἱπ 
Ῥοείσυ. Ὑδε οηΐγ οἵπεσ εχδπιρὶς ἴῃ ἴδε 
ΝΤ ἰ8 τε ἀουδῖε ςοπηράαγαῖινς μειζό- 
τερος ἰῃ 3 ]οδπ 4; εὖ Βυζίπι., Ογανε. οὔ 
ΝΊ Ογεεκ, Ὁ. 28.---ν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγ- 
γε τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον 
τοῦ Χριστοῦ : ἐο ῥγεαεῖ ἰο δε Οεπέξίες 
ἐλε μηδεαγολαδὶς γἱελες ο7 ΟἈγίςί. Τῆς 
ΤῈ ἰῃβεγῖβ ἐν Ὀείοτε τοῖς ἔθνεσιν νἰ18} 
ΏΕΧΚΙ,, εἴς.) ; ὃυῖ ἰξ ἰδ ποῖ ἰουπὰ ἴῃ 
ΒΙΦΑΟ, εἴς., ἀπά ἰ5 Ὀεβὲ ογπιϊιεὰ, Τῆς 
ἴοσπιεσ σεδάδϊηρ ψουά ἀδῆης ἴῃς τῤἧεγε 
δδδίρηεὰ το Ῥδὺϊ π᾿ δὶβ πιϊπίβσυ ; ἴῃς 
ἰδίῖεσ, 186 ςημδγεείς οὗ τῃδι τηϊηἰδίγγ. Εογ 
τὸν πλοῦτον ἴΠε Ὀεξίες δοογεάϊιεά ἔοτστῃ ἰς 
τὸ πλοῦτος. ΤΠἼε τοῦ Χριστοῦ ἰ5 ῥτοῦ. 
πε ρεη. οὗ οςςέ55., τὸ ἴδε τίςβεβ τῃδὶ 
ΟὨεῖβε λας, οὐ ἴδαι ἅτε ἰπ Ηί. Τῇε 
πλοῦτος τυ οοηϊδίπεά πῃ ΟἸ σὲ ἰ5 ἴδε 
ψ Ποΐε νελ! ἢ οὗ τῆς βαϊνδιίίοη Ηε ὕῬε- 
δίοννβ:; δπὰ τῃϊ8 15 "" υϑεδγομδῦϊς,᾽ ἐ.Ζ., 
ποῖ ἴῃ ἴδε δεπβε οὗ ἱπευλακμείἐ δίς, δυὶ 
ταῖμεσ ἴῃ ἴμᾶὶ οὗ μηγαίλονιαδίε, “ ρμδϑὶ 
Βηάϊηρ οὐ," δυςοῇ δ8. ᾿λπποὶ δὲ ἔν 
ςοτηρσεμεπάςεά Ὀν πιδη; οἰ. Εοπι. χὶ. 33, 
τὰς ΟἿΪΥ οἵδε ΝΤ οσουζτεηςε οἵ ἀνεξιχ- 
γίαστον ; 4150 ]οῦ ν. 9, ἰχ. το, χχχῖν. 24, 
τῆς ΟἿΪΥ Τσουγζεηςαβ ἰῃ ἴἢς ΓΧΧ. [Ι᾿ 
8 ἃ ρἰοϊυτεδαυς δηὰ βϑυρρεδίῖνε νοσά, 
ταεδηΐϊηρ ἰἰτογα! γ δυο 885 Ἴδηποὶ δὲ 
ἐναεσάὰ ομὲ ὃγ 7οοίῥγίπές. 

γεῖερ; καὶ ἰατῤλδύνρ τῶντος τίς ἡ 
κοινωνία τοῦ μνστηρίον τοῦ ἀποκεκρυμ- 
μένον ἀπὸ τῶν αἰώνων : ἀπά ἐο πιαΐε Η 
546 τολαὲ ἰς ἐπε 7εἰ ἰοτστλὴῤ (ἀπρομαιοη) 
ΟΓ ἐκε νεγϑέενν τολίολ ὕγονι αἱ αρες καὶ 
δεεη κἰδάδη. Τῆς πάντας ψῃϊςἢ τπε ΤᾺ 
ἰῃβεγίβ δίεοσ ι 8 οπχίττεὰ ὉΥ βοσῆςε 
Μ55. ἰδαν νον ΝΑ) δηὰ Τεγίδίη Βδίμεσα. 
(ΗἸ!., 76τ., Αὰρ., εἰς.). [18 τεὐεςιεὰ Ὁ 
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τὸ " ἀνεξιχνίαστον ' πλοῦτος 1 τοῦ χριστοῦ, 9. καὶ " φωτίσαι πάντας 2 5 σαι. αἷ. 
Ἂ " 3 ΟὨΙΥ; τίς ᾿ἡ οἰκονομία 5 τοῦ " μυστηρίου τοῦ " ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν τ, ν. 

ι δυϊ., «ἃ. 
ἷ. ) τεβ. Ν ]οδα ἱ. ο; «ἢ. ἱ. 18 τεβ'. 1 ΟΒ. ἱ. τὸ τεῆ,. τῇ ΟΚΒ. ἱ. ο τεβ. ῃ Μεῖι. χί. 
25 1κὲ; τ Οος. ἱἰΐ. γ; Οοἱ. ἱ. 26; 4 Κίηρε ἱν. 27. 

Ἰ σον α. πλοντον, νἱ ἢ Δ ΌΞΕΚΤ,Ρ, 4]., Εδίμεϑ; τὸ . . . πλοντος ΦΒΑΒΟΌΕΑ 17, 
6γ3. Ἐὸοτζ του χρ.; αντον 17. 

3 Ἰηβεσὶ παντας ἡ ΒΟΘΕΕΟΚΕΡ, Νυὶρ., ΟἿς., Ὁ1ά., Ευιῃ., εἴς, ; οὐ ΝΑ 67, 
σγε., ΗἹ]., Αὑρ.ν εἴς. 

5 Ἐογσ οικον., κοινωνία ν᾿] 57, δ]. 

Τίβοἢ., δοςερίεά ὃγ ΕΝ ἴῃ ἴδε ἰοχὶ, ἀπά 
ἄεδῖι νυν ὃν ΝῊ 88 ἃ σ:εεοπάανγ τεδάϊηρ. 
Τῆς κοινωνία οἵ τῇς ΤΕ, ν»ῆϊςἢ Πδ8 ἴδ8 
5᾽επάδγοβδι ροββίδίς δυςπογὶἐγν, πιυδὲ ρῖνα 
Ρἷαςς ἴο ἴδε οἰκονομία οὗ {πε ΕΝ νἱτὰ 
ΓΥΤΤΊΗ, ψΒϊςἢῃ ἰ8 τμε τεδάϊηρ οὗ Ἐφ 
ΑΟΡΚΕΙ, εἴς. {τῆς πάντας ἰ5 οτχἱτ 
ἴδε 58εηβ8ς Ὀεζοσηεβ, 88 ἴἴ 15 ρίνεη ἰῃ ἴῃ6 
τηλερίη οἔτῃς ΕΝ, “ἴο δτίηρ ἴο ρδῖ ννμδὲ 
5." τ(ἢε ἀϊδρεπβαιϊίοη. [7 ἰὲ ἰ8 τεϊαϊπεὰ, 
τὰς ἰάεα νν}}} Ὀς {πὶ οὗ τε ἐμδὲν κέρηνεεπέ 
ΟΥ̓ αἷϊ ἃ5 το ναι τς ἀϊδρεπβαϊίοη ἰ8Ί. Τῆς 
πάντας, Ποινενοῖ, ἡ Βίςοἢ οσσυρίεβ ἀπ υπ- 
ετηρμαῖίς ροϑβίτίοπ πεσε, αὐέερ ἴῃς νεγῦ (1 
οοηίσδϑὲ ἢ ἴῃς ἐπιρμδῖῖς ροβίτοπ οὗ 
τοῖς ἔθνεσιν δείονε ἰϊ8 νετὉ) οἂπ βοᾶγοεῖν 
θεασ ἰπε δὐβοῖϊυϊα βεπβς οὗ 411 πέρι, [εν 
πὰ ἀεπεῖῖς αἰϊκα, δαὶ τοῖδγβ ἴο 811] πε 
Ῥτανίουϑβὶν πιεπεοπεά. ὙΒε νετῦ φωτίσαι 
15 τῆοῖς ἴδῃ διδάξαι οἵ κηρύξαι. [᾿ 
τρεᾶῃβ ἴο ἐϊϊμηιπαίε. Ῥδὰϊ ννᾶβ ποῖ Ομ 
το ἀεἶίνες ῃΐ8 Αροβίοϊ!ς πιεββᾶδε, δυῖ 4150 
ἴο δρί συ "ν ἐπ! ρμίεη μόδα πο Πεδγὰ 
ἰξ, 5ο τμδὲ τπαν 5μουϊὰ υπάεδτβϑιδηά ᾿᾿. Τῆς 
δειϊςαϊαγ ἐΐπρ ἴῃ τπαὶ τπεϑβᾶρσε νυν] ἢ 8 

α ἰῃ νίενν ἰ8 τῆς οἰκονομία (οη ὙνΠΟΒ 
8εεὲ ὑπάστ '. 10), ἴπαὶ 18, τῆς ἐἀἐςῤεηδαέϊομ 
οσ ἀγγαηρεριεπέ οἱ ἴπε τηγβίεγυ, ἴο ννἱὲῖ 
ἴδε δάπιιββίοπ οὗ τῆς (επῖ]εβ οα δαυλὶ] 
τεγστλβ Ἡνῖ τῆς [εἰν ; [πε μυστήριον Πετα 
μανίην ἴῃς βᾶπὶς δρρ᾽ἰσαίίοη 8 ἴῃ ἰἰϊ. 6. 
ὙΠε ἰογιιυΐ ἀπὸ τῶν αἰώνων Οὐουτδ ἱπ 
πε ΝΤῚ οὔἱν Βεῖε δπὰ ἴῃ Οοἱ. ἱ. 26; 186 
ἔοτπιβ ἀπὸ αἰῶνος ἀπά ἐκ τοῦ αἰῶνος 4150 
οοους, [Πε ἔογπιοσ ἰη [ΚΕ ἱ. 70 δηὰ Αςίϑ {{ϊ. 
41, ἴδε Ἰαϊέξεσ πῃ Ϊομπ ἱχ. 32. [{ τηεδῃ8 
᾿τογ!ν “ τοπὶ ἴδε ἀρεβ," “ ἔσοπὶ ἴπε 
ννοτ] ἀ-ρετίοβ,᾽"" παὶ ἴβ, ἥγονι ἐδ δερίη- 
Ἐΐηρ, Οἵ σἴπες ἰδε τρογϊὰ δέραπ. Ιϊ ἰβ ἴο 
Ῥε ἀϊδεϊπρυϊεῃεά ἔτοπι πρὸ τῶν αἰώνων 
(1 σον. 1. γ). Τῆς Ὀϊνίπε ἄδοσθα ννᾶ8 
ἰοττηεὰ δείογε ἴἰἣς αρεβ οἵ ἴδε τνοῦ]ά 
δερδη; ἴδε Κεερίηρ οὗ πὲ ἄεοσεε πιάάθη 
ὙΓΆΒ οἰκο ἴῃς ἅρεβ οὗ [πε ννοτ] ἃ Ὀεβδῃ, 
ἐ.ε., “ ΄τοῦῖῦ ἴδε ςοπιπχεποοπηεπὶ οὗ ἴδε 
ἅξεβ ννῦση ἱπιε! !ἰρεπὶ Ὀεϊηρβ ἴσο ἤοτα 
ἰξ οουἹά Ῥὲ οοποεαϊεὰ 'νεσὲ Ἵδ]εά ἱπῖο 
εχίβῖεηος ᾿᾿ (Ε11.). [π᾿ Εοπ). χνὶ. 25 
δᾶνε ἴῃς βί πη ἀεβοσίρύοη οὗ ἔπε μνσ- 

τήριον 48 Χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον. 
--ἰν τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι 
Ἰησοῦ Χριστοῦ : ἐπ Οοά τοῖο ἐγφαέρα σοῦ 
αἱϊ ἑλίπρς [ἐβγομρὰ ότες ΟἈγίσ]. Τῆς 
“ Τηγβίεγυ " Βλὰ 115 ρῥἷδοε οὗ σοποβδὶπηεηῖ 
ἰη αοάὐ Ἡϊτηβοὶξ, ἰπ τπε Ὀϊνίπς πκὶπά. 
Απὰ Οοά ἰ5 ἀεβίρπαῖεά βρεςῖδ!]ν 'π γεβρεοὶ 
ΟΥ̓ ΗΪ8 ἐγφαξέυε ῥοτοον----“ Ασα ννῆο οτεδίεὰ 
411 τη ρ 8" (ποῖ “ἑμασηφιμοῖ ας Ης ςτεαίεά 
411 ἐῖπρβ,᾿" ν δίς ἢ Μουϊὰ τεχαῖτε τε ογΐβ- 
βίο οὗ {πε τῷ). Τῇε τὰ πάντα, νν»ῃΐο ἢ 
Αἰβο οοςυρίεβ 4 βοπγεννῆδε επῃρῃαῖϊς ροεὶ- 
ὕοη Πεζα, ἰ5 ποῖ ἴο θὲ τεϑισοϊδα δἰ ποῦ τὸ 
τῆς ῥλγείεαὶ ςτεαϊίοη ((γγβ.), ος ἴο ἴδε 
φῥέγιέμαὶ ((Αἷν.), Ὀὰϊ δα5 τε δϑβοίυϊε 
8εηβ6Ὲ οὗ αἰἱΐ ἐπαέ ἐχὶςίς. Τῆε ΤῈ δά 9 
διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ το ἰδε κτίσαντι (νν» ἢ 
ὈΡΚΙ,, εἰς.); δαὶ τδεδεὲ ννογάβ τηυβὲ ὃε 
οπκτεά, 45 με Ῥεβὲ δυϊπογίτιεβ (ΒΑ Ο 
ὉΕ, τ7, εἴς.) ἀο ποὶ ρῖνε ἴδε. Βυϊ ΨΥ 
8 τηϊ8 τεέεγσεηςς ἴο αοά 85 [ῃς Ογεαέον οὗ 
αἰϊ ἐλὶπρε5 ἱπιτοδυςεά δὲ [18 ροϊπεῦ ΒΥ 
ΑΥ οὗ ςοπῆτγπγαιίοη, βᾶὺ βοῆς, οὗ νναῖ 
ὯΔ5 ι5ὲ θδεη βαϊὰ οἵ ἴῃς “ πιγβίεγυ "85 
δΒανίηρ θεεη πιάάεδη ἔτοπι ἰἢς Ῥερφίππίης 
ἰπ ἀοᾶ; {δε ροΐπε Ῥεὶπρ ἴα Ης νῇο 
οτεδίεὰ 811] ἐπὶ ρ8 πιυδὲ πᾶνε ἢδά τῃε σοη- 
τεπῖβ οὗ τηϊβ “ πιγβίεγυ ᾿"ἷπ Ηἰβ εἴεγῃδὶ 
ἴδῃ (Μεγ.). Τὸ “εὔῆδησς {πε ἰάεα οὗ 
15. ογηπίροίδηςε,᾽" βᾶὺ οἵἴπεῖβ ; Ηδ ννῇῆο 

οτεδιεὰ 411} τῃϊηρβ δανίπρ “ ογάααίμεά τῇς 
ταγϑίογυ ἰΐβεὶζ ἰῃ ἴῃς ἐχεσςοῖβε οὗ Η! 5 υπ- 
ἀουδιεὰ ργεζοραῖίνε οὗἨ ϑβονεγείρῃῃ δηὰ 
ογεδῖῖνε ροόννεσ᾽ (Ε|1.). Οὐ, 48 οἴδεσβ 
Ῥυὶ ἰϊ ποτε ρτεοίβεϊυ, [18 οὔγεςι ἴ8 το ἴδκε 
ἴῃς ννοηάδος ἔγοπι ἴπε ἰάθα οἵ πε “" τὴγβ- 
ἴσγυ ᾿᾿ Πανίηρ ὈεδΩ 80 ἰοηρ υπητανεδϊεὰ ; 
1πε οτγεδίίοη οἵ δ]1} [πῃ ρβ Ὁγ αοὰἁ Ῥεὶπρ 
ἔλοι νἈΙΟἢ ἱπνοῖνεβ Ηΐ ρετίεοι τίσμι τὸ 
δά)υϑε 411 τὨίηρβ δ8 Ἂς ν"Ἱ}} " (Α11.}---ἰῆς 
Ογεαίον οἵ αἰϊ ἔην “ἴτοε ἴο τηῆδλίκα ννῃδῖ 
διτδηρεπιδηῖβ Ης ρῥ]εδβεὰ 5 ἴο ἴῃς Ἴου- 
Τεαϊτηεηὶ πὰ γενεϊδείοη οὗ Ηἰβ ρυγροβςε " 
(Α00.).. Νοπε οἵ ἔδπεβε ἱπιεγργεϊδιίοηβ 
οδῃ ὃς βαἰά ἴο Ῥε εἰπεῖ νεσυ οἱδᾶσ οἵ νεσῪ 
δάεᾳυδλῖς. ΤῊϊΒ ἀεβίρπδιίίοη οὗ αοά 85 
τῇς Οτεαίος οὗ 411 ἐπαὶ εχίβϑὲβ ἰβ ἱπιεπὰεὰ 
ταῖποσ ἴὸ ὄἼχργεββ ἴῃς ργεαέμδ:5 οὗ ἴδε 
“4. ΤΥΒΊΟΙΥ " 1Παὶ 15 πον ἀϊβοϊοβεὰ δηὰ οὗ 

οἷ 
ἜΘΕΙ 
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ὁ οἱ. ἰ. 16; αἰώνων ἂν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα “ κτίσαντι,3 1ο. ἵνα " γνωρισθῇ 
Ἰ τ... 

χ. 5 25. 
κι ἔχ; α (ον. ἰϊ. γ, χ. σα; οἢ. ἰἰ..)2; χ Τίσι. ἱ. 17; Η6δ. ἱ. 4, χὶ, 3. 

ἰ. 3 τεῆ. Σ ΟΒ. ἱ.  τεῆ. 8 ΟἘ.ἱ. 21 τε. -0Β. 

νῦν ὃ ταῖς " ἀρχαῖς καὶ ταῖς " ἐξουσίαις ἐν τοῖς ᾿" ἐπουρανίοις διὰ τῆς 

ῬΌοι. {ἰ. ς. ᾳ ΟΚΒ. ἐξ. το σε. 

Δ ΑΒοῖ τ᾿ αἰὼν. ἰηδετῖ καὶ απὸ των γέενεων ΕὉ, μ', ὅγζ. 

3 Αἴϊτεσ κτισαντι ἰηβεζγί δια ᾿ Χριστον ὈἾἘΚΙ, εἴς., ϑγτ., ἃ]., Οἴτ., Ὑδβάτι., 
ΤΙΙ., Οες. ; οπι. ΦΑΒΟΏΕΟΡ 17, 73, 177-8, αἱ., 1τ., Νυἱρ., ϑυτ., Ασ.-εγρ., (ορί., 
Ετὰ., Αττη., Ὀΐαὶ., Β88., ὅγτ., Τεῖῖ,, 7ετ., Απηῦτ., Αὐρ., Απιδτϑε., ΝΊβ., ΡῪεὶ. 

5 γυν οπῃ. ΕΟ, ϑγτ., 411 Οτἷᾳ., Τετι., 411; ἰπβεγί (εἰς.) Αἰδ., Οἷς. Τβάγι,, Πδπι., αἹ.., 

7.1... 

ψὨϊοῃ Ῥδὺ] ἰ8Β ἴἰο θὲ ἃ ργεᾶοβεσ. ὙΠπὲε 
τηδῖπ τπουρῆϊ ἴῃ πε νεῖβε ἰπ αυεβείοη 18 
ἴδε τπουρῆς ἢ ΒΙΟἢ ἰτ βιδγιβ, σὲξ., 
18ε πηᾶγνεΐ οἵ τμδι Αροβίοϊ!ς ςοπιγββίοῃ 
οἵ νῆϊςῃ Ῥδὺὰϊ πμαὰ θεεπ ρυΐ ἱπ ἴγυβὲ ὉῪ 
{δε σταςς οἵ αοὰ; δηὰ ἴπε πιδ᾽εβίυ δπά 
ἴτε νοπάετς οἵ τῃδἱ ςοπηπηϊβϑίοπ ἅτε πιδᾶς 
τῆς ρτεδίεσ ὃν ἴῃε σταπάευτγ οὗ ἴῃς ““τηγβ- 
ἴεγυ " τῆε Ὀϊνίης ἀϊδροβίεοη οὗ ννπίςἢ ἢε 
ννᾶβ δρροϊπιεὰ ἴο ἀδβοΐαγε ἴο 411 χεη. ΤῊ18 
“Τγνβίογυ," Γ[πουρῇ Ἰἰοηρ Βἰάάεη, μαά Ῥεεῃ 
ἴῃ τε Ὀίνιηε πιϊπὰ ἔτοτῃ ἴῃς ἢτϑβιὶ, ἀπά ἱΐ 
μὰ Ὀδεη ἴποτε ἴῃ βυςἢ ἃ δεπβε {παῖ [δ6 
ΨΠΟΪς βομεσηε οὗ ογεαϊεὰ τπίηρβ μδά ἰϊ ἰῇ 
νῖεν,, δηὰ ἴῃ βυςῇ ννῖὶδε ἴμδὲ ἴῃς Κπον- 
Ἰεάρε οὗἉ ἰξ ννᾶβ ἰο Ὀς ἱπιρατγίεδ Ἔνεὴ ἴο 
ἴδε δηρεῖῖς ννοτ]ὰ (οὐ Ηδυρῇ). Ον, δβ τὲ 
ΤΆΔΥ δε Ῥεῖζεῦ ρυΐῖ, {πε “ πιγδίεσγυ ᾿"᾿ ΠΟΥ 
Αἱ ἶαβε τενεαϊεὰ Ὀγ αἀοά δηά ρσγοοϊδι πιεὰ 
ὉΥ Ῥαὺϊ ἴο 411 πηδη ἴῃ 411 ἴδε βονεζεῖρῃ 
ἃπὰ βυγραββίηρ νυἱβάοπλ οὐ {πε Ὀϊνίπα 
ἀϊδρεπβαίίοα ὉῪ ὑπο ἰὶ 5 διάδεη 
ἰοπρ δῃὰ ἴῃ πε δι]πε885 οὗ ἔπιε δἱ ἰδβϑὲ 
ἀϊβοϊοβεά, ννδβ οης οἵ αοά᾽β οννῃ εἴεγπαῖὶ 
βεογεῖβ, οπε οἵ Ηἰ5 υπβεαγοῆδοϊε ᾿που ρ 8, 
ἃ τπίηρ τπδι Παὰ [15 ρίδος ἔγοπὶ ἴῃς Ῥερίη- 
τῆτρ ἴῃ Ηἰβ ςτεδῖϊνε ρίδη, ἃ γτεϑεσνε ἴῃ τῇς 
Ετεῖπδὶ ταϊπὰ τπδὶ ρυγτροδεά δηὰ ογπιεᾶ 
411 τῃδὶ εχίβίβ. Απά τὸ Ρδυ} 8 μβαπάβ ἀϊά 
ἴδε βυγραββίηρ ργᾶοε οὗ αοά Ἴοπιπλῖῖ ἴΠς 
Ῥτοοϊαπιδιίίοῃ ΑΝ τῇ οὗ βυς ἢ τηδρηΐ- 
τυᾶάς, τς ἐπηνέπαξοη (φωτίσαι) οἵ 80 
ὈΠΒΕΔΙΟΒΔΡΪΕ ἃ ἀϊβροβιτίοη οὗ ἴῆε Ὀινίης 
ννϊβάοπι ἢ 

Ψεσ. το. ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς 
καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις : 
ἐπ ογάερ ἐκαὶ ποῖσ μπίο ἰλε ῥγὶποὶῥαϊἐϊες 
«πὰ ἐπε ῥδτ: ἐπ ἐκε κεαυεπ δος νιὲρ κέ 
δὲ »ιααδ ἀποῖυη. ΤῸ πιᾶῖε πε τηδηϊ οὶ 
ννἰβάοτῃ οἵ αοά Κποννῃ πεσε ἐοσγπηεγὶν ἴΐ 
ΨΆΒ ποῖ υπάἀετβιοοά 18 πονν ἀςοϊαγεά ἴοὸ 
δε ἴδε οδῥεεέ ἴῃ νίενν. Βαϊ {πε οδήεςξ οὗ 
τολαὶ ὁ Τῆε οτεδιοη οὗ 411 {πίπρβ8, βαυβ 
Ητῖεββ ; Ψῆο ςοππεςῖβ ἴπε ἵνα γνωρισθῇ 
ἱπιπιεάϊαιεῖν νι τῆς τῷ τὰ ϑ θαι κτί- 
σαντι. Βυΐῖ, ννΠ1|16 ἴτ 15 ἴτὰς δαὶ τε- 
ἀετηριίοη 8 βοπηεϊίπηθβ ἐχῃϊδίϊεά ἰῃ τα- 
Ἰαϊίοη ἴο ογεδιίοη (]}Ὁῃπ ἱ, 1-14, εἴς.), 
δηὰ ψνὮ1ε ΟΠἸγίδι Ηἱγαβεὶ 18 ργεβεηϊεὰ δὲ 

εἰπλεβ ποῖ οπἱυ 88 ἴδε δυΐπογ ἀπά ρστουπὰ 
οἵ ςτεδίοη Ῥυΐ αἶβδο 45 [18 επὰ ογ οὔ)εςι 
(Οοἱ. ἱ. 16), ἐπε ἰάδα γεβυϊεῖαρ πεσε οα 
1πδὲ νὶενν νου θεὲ {πὶ τῆς Ρ' 86 οὗ 
αοά ἴῃ οτεδιηρ 411 τπίπρβ ννὰ8 ἴπε ργο- 
οἰαπιαιίοη οὗ Ηἰβ ννἱϑάοπι ἴο ἴῃς απρείὲς 
«τοογὰ ὃγ ἐπε Ολμγολ. ΤὨΐδ, βοννενεσ, 
ψουϊά Ὀε 4 βίδιεπιεπὶ Ψψιϊμουϊ ΔπῪ Ρᾶτ- 
4116] εἰϑενυνβες ἰῇ τε ΝΤ. [Ι( ἰ5 Ὀεϊίεσ, 
τῃεγείοσα, ἴο οοππεοὶ ἴπῸ βοπίοπος ἱπὶ- 
ταεάιαδιεῖν ἢ ἴπε τοῦ μνστηρίου τοῦ 
ἀποκεκρυμμένον, 45 ἰΒ ἄοπε ὉνῪ Μεγεῖ 
πὰ τὴν τῆοσα. ἴῃ ἴῃαὶ οᾶβς ἴῃς ἰάεα 
ψνουἹὰ δὲ ταὶ {πε ““ πηγβίεγυ " νγ85 ἴοῃς 
πΒίάδεη ἱπάεεά, δυὰς Βἰδάεπ ΟἹ ἢ τπε 
ἀεβίρη οἵ Ὀείὶπρ πιαάς καονν, ἀπά τῃδῖ ου 
τε νἱάεβε ροββίδ]ς βοαϊ]ε---ἰο δηρεῖβ πὸ 
1ε58 ἴπδπ ἴὸ πιεη---ἰπ ἄμε τἰπις (οὐ ἴδ ς 
ξεπεσαὶ βιδϊεπιεηῖΐ οὗ ργίποῖρίε ἴθ Ματκ ῖν. 
22). Ὑπετε ἰδ πλυςἢ το ὃς 5αἱὰ ἴῃ βυιρροζι 
οἔὗἉ 115, Φ.6.. ἴῃς ἀηιΠεϑὶβ οὐ {πε νῦν τὸ 
πε ἀπὸ τῶν αἰώνων, ἀπά {πε γνωρισθῇ το 
ἴδε ἀποκεκρυμμένον, εἰς. Βιιῖ ἰξ ἰ5 δεϑὶ 
ἴο ἴᾶκε ἴῃς νεῦϑε ἃ5 σαίεγγιηρ ἴο ἴπε ῥγε- 
νίουβ ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, εἰς. (Ε].. 
ΑἸΖ. ; δηά βυϊδβιδπεδιν ὲ ννεῖϊε, Ηοἴω., 
εἰς). Ὑῇε τηδίη ἰάεα ἴῃ τπεῸὶ ραγαρτδρῇ 
ἴτοπὶ νεῖ, 7 οπνναᾶγάβ ἰβ ἀπτη βια καῦν ἐΠδὶ 
οὗ τῃε πιᾶγνε! ]ουβ 641} ἀπ σοτητηϊββίοη οὗ 
Ῥδυϊ, απὰ τπε ννοπᾶεσ οὗ ἴπε ρτδος τδδιὶ 
τηδάε δὴ Αροβιῖς δηὰ ργεᾶςπε οὗ δἰπὶ ἰ8 
ταλρηϊδεά τὲ πιογε ὃν ἴῃς Ὀϊνίπε ρυτ- 
Ῥοβὲε γενεδὶεά ἰῃ παῖ σοτησηϊββίοη, ἴο υντῖ, 
ἴδε πιακίηρ Κποννη ἴπε πηδηϊξο] ὰ νυνϊϑάοπι 
οὗ αοά ἰπ Ηἰβ ννᾶγ8 νυἱτῃ 5: η 1 τπηεπ δπὰ 
ψ ἢ τῆς ουϊοαβὶβ οὗ ἴῃς Οεη]ε ννογίἁ ἰπ 
Ραγιίουϊασ. [τ ἰ8 οδ)εοϊεὰ ἱπάεεά τῆδι 
118 ἰ5 ἴο πῖᾶκε Ῥδὺὶ] οἷαί πὶ ἔοσ μὶβ. ουγῃ 
Ῥτεδοπίηρ δηά 28 Πἰβ οὐνγῃ βρεοίδὶ ὑνογκ 
ψπᾶὶ δεϊοηρεὰ ἴο οἴπεῖ Αροβεῖεβ ἀπά 
ῬΙΘΔΟΠΟΓΒ ΠΟ 1658 ἴδῃ ἴο πίπι. Βυῖϊ 4]]} 
18αῖ ἰ5 βίαϊεὰ πεε ϑε ἐπ ροΐπι οὗ 
ἔασι ἴο επῆᾶποα τε ἰάβα οὗ Ρδυ]5 ουγῃ 
Ῥεζβοπηδὶ ᾿πβὶρηπίβοαποε, ἴπε εἜχίγδογάϊ ΠΑΓΥ 
δηὰ υπτηετίιςἃ πδΐυτε οὗ ἰδ ο8]1], δῃὰ ἢϊ5 
δὐβοίΐυϊε ἱπάεδιοπεββ ἴὸ στᾶςθ. “ΕῸΓ 
{Π158. Βυῦ πιὸ οδυ56,᾽"" δ8 ΑἸέοτά δάπιϊιτγ- 
ΔΌΪ εχργεββϑεβ ἰΐ, “τῇς δυπηῦὶς Ρδὰ] 
νν8 ταίβεὰ ὑρ---ἰο ὑτίπρ δρουϊ---ἢε, τῆς 
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" ἐκκλησίας ἡ " πολυποίκιλος " σοφία τοῦ θεοῦ, 11. κατὰ " πρόθεσιν ἃ ΟΝ. 1. 4 

τῶν "αἰώνων ἣν ἐποίησεν "ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ν ετε 

τ -Ξ οι. χὶ. 33; Σ Οοσ. ἱ. 21, εἴς. ; Εδν. ν. 12 ἃ]. 

} Βείοσε Χριστω ἰηβεγῖ τω 
Ατῇ., Οἢνς., 

Ἰεαβδὲ ψόσίηυ οὗ ἴδε βαϊπι8---ἰῆδὶ τὸ (ἢς 
Βεάνθηγ Ῥόννεῖβ τβεπιβεῖνεβ βῃουϊά ὃς 
τηδὰς κποννῃ, ὉΥ τηξβῃ8β οὗ ἴῃοβε Ψῃοση 
με νγᾶβ επιρονεγεὰ ἴο εη]ρῃίεη "---ἰπε 
ταδηο]ά νιϑάοπι οὗ αοά. Τῇε ἀρχαί 
δηὰ ἐξονσίαι ςλη ΟἸΪΥ τηεδη φορά ἀηρεῖβ 
(ς΄. υπάετσ ἱ. 21 δϑονεὶ) ; δῃὰ ἴπεβε ἤδπγε8 
οἱ “ἰκπῖν (1δε ἰεγτὶ ἄγγελος ἰ5 ποὶ υϑεὰ 
ἴῃ {δ186 Ἐρί8:1ε) ἃγε ἀρργοργίαιϊες ἤεσὰ 88 
δυρρεδιίηρ ἀραὶη τῆς ργεαίπεςς οἵ ΡΑυ}᾽ 8 
ςοπηπλβϑίοη, πὰ ρεγβαρβ 4180 (48 Μευ. 
τρίΆ κε). {πε οίογυ ρυῖ ὕροη ἴδε ἐκκλησία. 
Ἰβμαῖῖδε ἀρχαί Δηὰ ἐξονσίαι ςαπηοῖ τηελῃ 
ΔΩ οτάεγε οἵ δαγίῃ!ν ροινεῖθ--- [εἰν 188, 
Θεηῖε οὐ (γί ϑιίδη τυΐοτβ ος ἴῃς [ἰκε, 18 
βδῆονῃ ὉΥ πε ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Νοῖ 
οδῃ ἴΠῈΥ τεῖεσ ἴὸ ἀεριομὲς ροννεσβ, μεῖπεσ 
ΌΥ {πεπιβεῖνεβ δίοηε οὔ ἃ8 ραγὶ οὗ (δε 
δηρεϊὶς ννοσ] ἃ, ἴοσ τπϊ8 υνουϊά βοδγοοῖν ὃἊ 
ςοηβίβιςηϊ 8 ἴῃς πηαπιίοη οὔτε Οληγελ, 
ἃἂπά ζυγῖδες ἴῃς Ὀἰϊνίηε ῥοῖσεν ννουϊὰ ἰῃ 
ἴηαι οαβεὲ ὃε τῆοζς ἰῇ ροίπε ἴδ ἴδε 
Ὀϊνίπε τοϊξάονι. Νοῖ δραὶπ ἰβ ἴμεζε δῃγ- 
τοΐπρ ἰπ ἐπε σοπίεχὶ τὸ βυρρεβὲ [μδὲ Ρδυΐ 
[88 ἴῃ νῖενν ἴπε δηρεὶβ παῖ τηϊηἰδιεγεά (ἢ ς 
ἴδλνν ἀπά τῆς εἰεπηεηῖδὶ ροόννεσβ Ὠοπουγοά 
ὃγ ἴῃς πεαίμεη (Ν. ϑοάεη). Τδε ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις Πεῖε, 45 εἰδεννβετε ἰπ {δε 
Ερίδβεϊε, μδβ ἴδε βεῆβε -Ὃ-β ἐπ ἀεαυξη ; δεὲ 
υπάετς ἱ. 3 ἀῦονε. ΤὮς ἐν, τπετείοσε, δ85 
ἰῖ8. Ῥγορεζ ἰοοδὶ βεῆβε, πὰ [8 ποῖ -- ἐπ γέ- 
2ῤῥέεεέ οἵ, 85 16 τΒε οἴδυδβε τηεδηῖ “ἰπ ἴῃς σᾶ8ς 
οὗ τε πεᾶνεηὶν τὨΐηρβ". ΑΒ ἴδε ρῆγαβε 
ΤΩΆΚεβ οἠε ἰάςλ, ἴοο, 8 {πε ἀρχαῖς ἀπά 
ἐξουσίαις, ἀεβηΐπρ τεπὶ 48 ἀεανυενὶν, ἰὰ 
τεφυΐγεβ ΠΟ ταῖς ἶσον ἴδε ἐξονσίαις.---διὰ 
τῇ ἐκκλησίας : ἑλγομρὰ ἐδε Οκωγολκ. ὙΤΒς 
Ολωγοῖ, τμετείογε, ἐμαὶ 5, 48 ἰ8 εν επεν 
τηεδηΐ Πεσς, ἴῃς νος Ὀοὰγ οἵ Ὀεϊἑενοῦβ 
ἐπ ἴδε υπὶῖγ ἴῃ ψ ΠΟ [εν δπὰ ΟΘεπεὶς 
ἃτε ον πιδάς οη6, ἰ5 ἴπε νιδαν 5 Ὁγ ἡ ο ἢ 
πε Ὀινίης ννϊϑάοσῃ ἰδ ἴο Ὀς τηδᾶὰς Κκποννῃ 
διὰ Ῥδιυ}8 οοτγηπ)ίββίοη ἴῃ ἴ8δὶ τεβρεςὶ 
ταδᾶς ροοὰ. Τῆς Οδυτοῖ, ννὩ ἢ ἰξ ννᾶ8 
δβ δ σῃ Αροβίοϊὶς νοσδίϊοπ ἴο δυϊ ἃ Ὡρ ὉΥ 
δτϊηρσίηρ πιυϊετυάε8 οὗἨ Οεηι]ε Βεϊίενετα 
ἱπῖο ἰδ τπετη θεγΒὮΡ --- τἰἢς ΟΠυτο ἱπ 
ψΠἰς δ τῃς Ὀτεακίηρς ἄονῃ οὗ δποίεης δᾶτ- 
τίετβ δηὰ τε γεπιονδὶ οὗ τῆς οἱὰ Ἐπηλ 
ἍΕΙΕ ΠΟΥ 86δῇ, τνὯ8 ἰἴδεϊ} τῆς Εἰνίην ννὶῖ- 
πεβ8 (ο ἴπε Ὠἰϊνὶπε σοφία, ἴπε “' πλίττοτ,᾽" 
85. Οδἰνίῃ ρυϊβδ τ, “ἴῃ Ψ ΒΙΟΒ δηρεὶδβ οοη- 
τεπιρίδιε ἴῃς ννοηάεγίῃ! νυϊϑάοπι οἵ αοά ᾿". 
Απὰ ιδδι Ὠἰνίης νυϊβάοπι ἰβ ἀεβογιδεὰ δ8 

χ ΟΕ. ἱ σ γοβ. 
ΟἿΪγ. 

γλτί.ἰ.9. σ-εροί. ἱ. τότε. 

ἼΑΒΟ 17, 37, 116, εἴς. ; οπαὐ ΟΣΌΕΚΙ,, πιοϑὲ πι88., 
Βάτι., Πδπι. ; ΕΟ οἱ. Χ. ἰησ΄ ; Οἴεπι. οπλ. ἴησ. 

πολνποίκιλος (Α ᾿νοτὰ ἔουπᾶ ον (δΐδ 
οὔος ἰῃ ἴῃς ΝΤ})--οὶ νἸἢ δὴν τεέεγεπος 
το Οποςέΐς ἰάεαβ οὗ σοφία (15 Βαυτ ἱπιᾶ- 
Ἰηεἃ), ἕος (ἢς υβε οὗ βυςἢ ἃ ἴεζπὶ 88 [818 

ἴῃ τπμδὲ σοπηςοιίοη ἰδ8 οὗ ἰδίεσ ἀδίε ([γσεϑῃ., 
Ἡαἀεν., ἴ., 4, 1); ΠΟΙ δἰ ΠΊΡΙῪ ἱπ (δε βεῆβε 
οὗ τον τοῖφε, ἴοτ ΜὮΪΟΝ Αὐβοῖ., Ῥγονε., 
1308, ἰ8 πικίϑιδκεηΐγ οἰϊεᾶ ; υὰϊ 85 - 
νιμἱἰσαγίμς, νι  ἐἰογηιὶς (Ν α]ρ.), καυέηρ 
α ργεαὲ υαγίείν οὕΓἩ ὕονγνι. Τῆς δάϊ. 18 
υϑεὰ οἵ ἴπε τις νᾶγίεςν οὗ ςοΐουτβ ἱπ 
εἰοῖδβ, ἤοννεγβ, ραϊπείηρβ, εἴς. (Επυτὶρ., 
Τ1ρῤᾺ. Τὸ, ττ49; Ευδυϊυδ, αῤ. Αἰλεη., 15, 

. 679 Ὁ; Ονγῤὴ. Ἡγηιν., νὶ., τα; ἴχὶ., 4). 
Ἢ ἰδεγεης ψ8γ8 δὰ Οοά ἀελῖς νὰ 
τηεη, ἢ {πε 1εὲνν ἴῃ οπς νὰν δηὰ νὰ 
τῆς επηες ἰπ ἀποίμοσ, ἰη ἴῃς ἰοηρ σουγβε 
οὗ τε αρεβ8. Βυῖ ἰπ 81} τ1ῆεβε Ἧς παά 
Βαά οπε ρτεαὶ επά ἰπ νίεν. Νον ἰπ 
ἴὰς Οληγοῖ ἴῃς τεα]!βαιίοη οὗ παῖ εηὰ ἰδ 
βεεγ, πὰ ἰῃ τῃδὶ στεδῖ βρί γί] Παγπιοηυ 
δηρεῖβ σδῃ ρεγοεῖνε πε τηδη το ἅπεβ8 ἀπά 
τ Δ) εβῖν οἵ πὶ ὈὨϊνίπε τυϊβάοπι νος ἢ ὈΥ 
ΨΆΥΒ 580 ἀΐνετβε πδά ὕεεπ ὑοσκίῃρ ἴο 
τ 18. στοαὶ τεβυῖς. Ὑμδὶ δῆρεὶβ πᾶνε δῇ 
ἰηϊεσεβὲ ἰῃ πιλπ᾿ 8 τεἀεπηρίίοη δηά ἀεβίσε 
ἴο Ἰοοῖκ ἱπῖο ἰξ 15 βίαϊεὰ ἱπ σ Ρεῖ. ἱ. 12. 
Ηετε ἰξ 18 ἰπάϊςαιεά τῃδι ἴΠῸῪ ἀτὲ σαραῦδὶε 
οἵ λπ επί αυρεγηεπί οὗ ἰῃβίρῃὶ ἰπο ἰϊ. 

γες. τι. κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων: 
αεεογαάδπρ ἰο ἐπε εἰεγπαὶ ῥμγῥοσε. 1 ἰϊεῖ- 
Αἰϊγ, “δοςοσγάϊηγ ἴο ἴδε ρυζροβε οὗ ἴῃς 
ἃξεβ᾽ οἐ “ νοι ἀ-ρεγίοάβ"; δυῖ τερτε- 
βεηιεὰ νἱἢ βυθδίδηταὶ δοουσγᾶου ὉΥῪ τὰς 
“δίογῃδὶ " οὗ τῆς ΑΥ̓͂ δηὰ {πε οἵπεσ οἱὰ 
ἘΡΊΩΝ Μεγβίοηβ νἱτ ἐχοεριίοη οὗ ΝΥΊςΪ. 
δηὰ {πε ἘΠετηΐδῃ. Τῆε ἴεττὰ πρόθεσις 
τυβὲ ὃς (Δ Κεὴ Πεῖε 8ἃ5 εἰβενεσε ἰη ἴδε 
Ρτορεῖ βεηβε οὗ ῥηζῥοβε, ποῖ ἰπ {παὶ οὗ 
)ονεληποτοϊεάρε ((Ὦτγ5.) ; ἀπά τῇς οἶδυδε 
ἴδ ἴο ὃς ςοηπεςίςὰ ποίῖπεῖ ἢ τε σοφία 
ποῦ γῇ ἴῃε πολνποίκιλος ἰπ ρατιϊουΐατ, 
δυῖ ἢ τῆς γνωρισθῇ. ΤὨε ἀϊδοϊοδυτε 
οὗ τῆς πιδηϊίοϊά νυϊβάοπι οὗ σοά ἰο (δε 
δηρεῖϊ!ς ννοσ]ά, εοπιίετηρδιςὰ ἴῃ {πε Τςοπι- 
τηϊββίοη γίνεπ ὃν οὐδ στᾶςς ἰο Ῥϑυΐϊ, 
ΨΜΆ8 οὗ ες- τεδο ίηρ τηοπλθης ἴδῃ 
ἴαῖ. [Ιε ν»88 Τοπίεπιρίδιεὰ ἱπ αοά᾽ 
εἴεγηδὶ ρυγροβε δπὰ τοοῖ ρίδλοε ἴῃ δοςοσ- 
ἄληςς ἐπ τῆαι. Τῆς γεη. αἰώνων πιᾶγ 
Ῥε ἃ χεη. οἵ ἐΐνιε (οὐ. 1υἀε 6); ΑἸΈ, οοπι- 
Ῥᾶζεβ οὺζσ ρῆγδαβε “Δη ορί πίοῃ οὗ γεᾶγβ"; 
οσ ἴΐ τᾶν ταῖμεσ θὲ οπε οὗ ἴδε τλϑην ἔογπις 
οἵ τὰς ϑεη. οὗ ῥοΞ5ε52,0η---" τε ρυγροθα 
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Η Ἀφ τὶ 4912. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν "παῤῥησίαν καὶ τὴν: " προξαγωγὴν ἐν “πεποιθή- 
8 

Οος. :ἰϊ. οἰ σει3 ὁδιὰ τῆς πίστεως "αὐτοῦ. 13. διὸ ' αἰτοῦμαι "μὴ ἐγκακεῖν ὃ "ἐν 
13, νἱ. 4; 
σ Τίω. ἐΐ 13; ῬΒίϊεηι. 8; ἩδτΡ. ἐδ. δ: Σ ἴων ἱϊ, «δ; δἀνεθΐδ!ν οοἷν ἱπ Θοερεῖς. Ὁ ΟὨ. ἱΐ. 18 
τεβ. ς 2 Οοτ. ἱ. σφ; ῬΒΣ. 11}. 4. ον Ῥ.; 4 Κίηψε χυν δὶ. σ᾿ ἁ ΟΠ. 1. 8 τε. 6 Οδ᾽. ᾿ 
Αςιῖδ ἰἰΐ. 16 αἱ. ἔσ, 5 προ, ἸΟῚΣ Ἰοδῃ ν. ν ἀνὰ ΕἾμακε χνϊϊἱ. τ; 2 Οος. ἵν. σ, ἾΝ ὶ νὶ. 
9: 2ὙΒεεα. 11. 13 οἿΪγ. ἈΞ )]οδα ν. 35; ἵν, 43 ἃ]. 

τὴν οὔ. 9) ΔΑΒ 17, 80; ἰπβεῖὶ ΟὟ ΚΨΡ, Αἰ... ΕὐϊπΠα]., ΤΒάτε,, εἴς. 

ΞΈοτ εν πεπ., ἐν τω ελενθερωθηναι Ὁ)". 
ξεκκακεὶιν ΟΌΞΕΟΚΙ, εἴς., Εδίδετδ ; ἐνκακειν (1 4 Β5, αἱ., εγκακειν), ΦΑΒῸ 13, 17, 

37, 39, 46, 47, εἴς. 

ῥενεέαϊπὲπρ ἰο ἴδε ἀρεβ,᾽ ἐοττηεὰ δεΐογε ἐζδ 
7) ουκάαξδον οὕ ἐΐε τοογία (1. 3), ἰοπᾳ Βίάάεη. 
ἐπ ίῃε Ὠινίης ΜΙπά (ἰἰϊ. 9), Ὀυϊ εχϊβίεηι δὰ 
ἴῃ (οά᾽ 8 νίενν γοσῃ ἴῃς Βερίπηίηρ {{Π| πονν 
(ο΄. 2 Τίτι. 1. 9).---ἣν ἐποίησεν ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν : τολίελ ἐδ τογομρ πὲ 
ἦμπ ΟἈγίσὶ Ἄέσμς ομν ᾿ογά. Τδε βυδ)]εςί 
οἵ {πε ἐποίησεν ἰ8 ἴῃε πρόθεσις, ποῖ ἴῃς 
σοφία (7ετ., υ18., εἰς). ὙΒε νεγῦ ἰ5 
τεηδετεά ““ρυτροβεᾶ᾽" ὃγ τῃε ΕΝ ; 48 ἴξ ἰ8 
Αἰ8ο ἴδίκεπ Ὁν σῆδπυ ἴο πιεδη “ογρεεά, εοη- 
τί ἐμέεά ((λἷν., Ηλτεὶ., Ηοΐπ., Πς ΝΥεῖϊε, 
ΑΙΝ, ΑΌΌ., εἰς.). Τηΐδ υ86 οὗ ἔπε νετῦ 15 
βοσῃουῆδι ἴκὸ τπδὶ ἰπ Μασὶς 1. 6, χν. σὲ 
(συμβούλιον ποιεῖν), εἴς., δΔηὰ ρἶνεβ ἃ 
δοοά Ξεπβε. Οη (δε οἵδε μδηά, ἴδε υβὲ 
οὗ ποιεῖν ἴῃ βυςἢ οοππεοίίοπβ 88 θέλημα 
ποιεῖν (Μαῖϊ. χχί. 31; [οὈΠη νἱ. 38; ΕΡΒ. 
τὶ. 3), Ἣν ποιεῖν (εν. χνὶϊΐ. 17), εἴς. 
δεεῖῃβ ἴὸ 6 βυβῆςϊεπί Ἰυδι βοβίοη ἕο 
εἰνίηρ ἴτ (6 βεηβε οἵ ΔΑ ΗΕ, «αγγγὶηρ᾽ 
ομέ; δῃὰ {δε ἀεβίσηδιίίοη Ολγίδέ σις 
(ποι Ολγίσέ βἰπιρὶ γ), ροϊπεῖηρ 88 ἴξ ἀοεβ 
ἴο ἴδε Πίδιοτγίςαὶ Ῥεγβοῃ, βιιρρεβϑίβ ἴμδὶ 
ννδδὶ ἰβ ἰπ νίενν πονν ἰ5 ἴδε γεαϊί  αέΐοπ οὗ 
πε ρύγροβε ταῖμε (μη ἴϊ8 ῥογηιαέϊον. 
Οη ἴδε νῆοῖς, ἱδεζείογε, τ 18. ρεγῆδρδ 
Ὀεβί ἴο τεηάεγ ἰΐ “νῃΐο Ηε τογομρλί, 
οἵ εαγγίσα ἑπίο εἴεεί, ἰὰ Η τι ποτ γα 
᾿ἰλγαμὸ 85 ΟἾτίβε [ε8ι8 οὖσ [οτὰ " (Μεγ., 

11., εἰς). Ὑῆε ΤῈ (νι 9 ΌΡΟΚΙ, 
εἰς.) φίνεβ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ; ἴπε Ὀεδὶ 
οεἴειςβ (ΤΎΤΨΝΗ ΕΝ), οὐ {δε δυιβοῦν 
οἵ ΒΙΜΑΟ 17, εἴς., ἰπβετὲέ τῷ δείοτε 
Χριστῷ. Τῆς ἀεβίρπδίίοη ὁ Χριστὸς 
᾿Ιησοῦς ὁ Κύριος ἡμῶν 15 δἰπρυαγ; οὗ, 
Ἀονγενασ, ἴπε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν 
Κύριον οὗ οὶ: ἕως τὴ τῷ 

ἘΣ. 12. χι ν Ψ 
καὶ τὴν ἀροσώνονηνε ἐὰ ΦΚΟΝ ὧν κατὰ 
δοϊάνεςς απὰ αὐοέςς. Τδε βεοοηὰ τήν, 
ὙΨΏΪΟΏ ἰ8 ἰπβεσιεδ ὉῪ τῇς ΤΕ, 88 τῇς 
ϑυρροτσὶ οὗ βοπχε ροοά δυϊδβοτγίεῖεβ, ΟἿ 
ΚΙΙΡ, Οἤγγϑβ., εἴς. ; δαὶ 18 ποῖ ἐουπά ἴῃ 
ΒΙΦΑ 17, εἰς., δηὰ ἰβ ἴο Ὀε οπιττεά (8 
Ε͵ΤΙΨΝΗΕΝ). ΑΒ {δε παρρησία ἀπά 
ἴδε προσαγωγή πιεεῖ ἰῃ οης ἰάεα (δε 
“τήν ἀοεβ ποῖ τεηυῖτε ἴο ὃὲ τερεδῖεά. 
ΤΒε δγίίοϊς δεΐοσε ἴῃς ποὺπβ πᾶ8 πιο ἢ 

τε ἔοτος οὗ “ονν Ὀοϊάηεβ88 δηὰ δςοεββ ᾿". 
ΤὨε παρρησίαν ἰδΒ ποὶ ἰο ὃε 1᾿πιϊεὰ το 
“νεεάονι οὗ τῤέεολ, τεεἄοτη ἴῃ ῥγεαελίπρᾳ, 
οἵ ὈοϊΪάπεββ τπ ῥγαγεν, Ὀαΐϊ ἰδ ἴο δε τλίκεπ 
ἰπ τῃε ἴαγρα βεῆδβε ΒΟ Ὦ ἴτ 885 ἱπ ΡὮΙ. 
ἷ, 2ο; σ Τίπι. 1. 13; Ηςδ. χ. το; διὰ 
εδρεοίδ!ν ἰπ σ ]Όδη 1ἰ. 28, "ϊ. 21, ἵν. 17, 
ν. 14- [γεεάονε οἵ τῤίγἱ, ελεεγγμί δοίάνεις, 
“ἐὰκε Ἰογύμὶ νιοοά οὗ ἐδοςς γεεομοὶϊσα ἴο 
ΟΘοά" (Μεγ.). Τῇε οοπ) ποίου οὗ ἴδε 
προσαγ ἢ τῆς ἱπίταηβ. παρρησία 
ταλίεβ πε ἱπίσαπβ. βεῆβε οὗ ἄδϑέϑς τῆογε 
ἃρρεορσίδαϊε μεγε ἴδῃ ἴῃς ἔγβης. βεῆβε οὗ 
ἐπίγοάμοξέοπ ; οὗ. υπιᾶετ 11. σ8. ---ν πεκοι- 
θήσει: ἐπ εοπβάεηεε. ὙἼΤῆε πουπ πεποί- 
δησι ϑεϊοπρβ ἰο ἰαῖς ἀτεεῖς (7 ̓οϑερᾷ., 
ῬὨϊ]ο., ϑεχι. Ἐπιρίγ., εἴς). [ἃἷπ ἴδε 
1ΧΧ τὰ ὀσουτβ οηςε (2 Κίηρβ χνῖ. 10); 
ἴῃ ἴᾷε ΝΤ ἴξ 18 ἐουπά οἷν ἴθ Ῥαυΐ (2 
οι. ἱ. 15, ἰϊ, 4, νἱῖδ. 22, χ, 2; ΡΒ]. 
1. 4, δηὰ Βέζο). τι εν πριν ρα οι κῃ 
Ῥοβίοη πὶ ΨὩϊ ε παρ, ἃ. 
προσαγωγή ἅτε τηδὰς ροοά.--διὰ τῆς 
πίστεως αὐτοῦ: ἑλγοιρὰ οἱ ζαξέλ τπ 
Ἡΐνι. ὙὍδε αὐτοῦ ἰ8 Ὀεδὲ τΔκεπ 85 ἴδε 
δη. οδγεοέῤ; οἵ. Έοτα. [11. 22 ; (4]. 11. τό. 
ἢ, 85 πε ἐν ᾧ Ἔχργεββεβ ἴδε ἕδος ἴῆδλι 

ΟἈινὶςε ἰδ τῆς ργονηπά οἵ ουογσ παρρησία ἀηὰ 
προσαγωγή, δηὰ ἴῃε ἐν πεποιθήσει τδε 
βἰδίς οὗ πιηὰ ἴῃ νὩΪο ἢ ̓νε Θηον τδεβς 
διεββίηρβ, 50 1π|8 οἷδυεςε ἀεοΐδλγεβ (πε 
»βξαγι5 ὉΥ ΜὮΙΓΗ ἴμεν Ῥεσοπιε οὖγ δοῖμῃδὶ 
Ῥοββεββίοὼῃ. Τῃε ψ8οΪς νεῦϑε, πιογεοόνεσ, 
ἰδ ποῖ 80 τῃυςῇ ἃ βίγηρὶες δά άϊτίοη τὸ ἐδε 
Ρῥτεςεάϊηρ βιδίοπιεπί 5 γαῖπεῦ δη ἱπάϊγεςς 
ἌΡΡΘΑΪ [0 Ρεζβοῃδὶ ἜἼχρεγίεηςς, ἰπ ςοπδσγτη- 
δἴίοη οὗ ννδὶ ΨἈ8 βαίὰ οὗ ἴῃς ξυ]δίπιεπι 
οὗ αοά᾽ Ε εἴεγπδὶ ρυγροβε ἱπ Οδγῖϑὶ [ε808 
οὖσ [»οτγὰ, ἴῃε ἐν ᾧ πανίῃρ, 85 ΕἸ]. ἐχρίδίπβ 
ἱξ, πλυς ἢ ἴδε βάζηε ἔογςε 88 ἐν αὐτῷ γάρ. 

ψετῖ. 13. διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν 
ταῖς θλίψεσί ὑπὲρ ὑμῶν : ἐολεγείογε 
1 αΞὰ ἐλμαὲ γε ἰοξε ποέ πεαγί ἐπ νιν ἐνὶ διεία- 
ἐΐοης ἐπὶ γομν δεκαϊζ. ΤΏς διό [8 τεΐετγοά 
ὃΥ βογῖς (Μευ., εἴς.) ἴο ἐμὲ ἱπιπιεάιδιεὶυ 
Ρσεοεάϊπρ νεζβε, ἴδε ροββεϑβίοῃ οἵἉ (δεϑς 
δτεδὶ ργίν! εξ ε5 οὗ“ ὈοΪάπεβ5 δηὰ δοσςββ " 
ου ἴδε ρατί οὗ ἴῃε ΕΡἢεβίδπβ θεὶηρ Ρδυ}᾽5 
τεᾶβοη ἴοσ υτρίηρ οὐ ἴπεπὶ ἴῃς τεφυσϑὶ 



152-14. 

τινι ἢ ΓΟ] ον 8. [ΙΕ 5 δεϊίεσ, μοννενοσ, ἴὸ 
τεῖεσ ἴδε διό ἰο ἴπε στεᾶὶ ᾿πουρῆι οὗ ἴδε 
ΨΜ8Ο]Ε ῬΆΓΘΕΤΑΡΝ, ἴο ψΨὩΙΟὮ ἴδε δβιδίεπλεηι 
ἴῃ νεῖ. 12 18 δυδογάϊηδϊε, υἱδ., τῆς ἀϊρηϊν 
οὗ τε οῆοςε ςοπιπιεὰ το Ῥαὺ] ἀπά 18 
βἰρηίβοδηςς ἔοσ πε. Βεοδυβε ἴδε στοδὲ 
(τυδὲ οὗ ἴῃς ΑΡροβίἊβῃ!ρ ἀπιοηρ ἴδε αεη- 
1|1ἐ5 'ἰβ δῖ ἢς Π45 ἀεοϊαγεὰ ἰξ το ὃς ἴῸγ 
δἰ πε 1 ἀπά ἔοσ ἴμεπὶ, με ρυῖδβ Πὶ8 τεφυεϑὲ 
Ὀθείοσες ἴδε. Τῆς αἰτεῖν, ἡννῃϊοἢ δοπλε- 
εἰπιαβ Ἴχργεβϑεβ ἃ ἀδριανὰ (υυκα 1. 63:1 
Οος. ἱ. 22), μ85 ἴδε βἰπιρὶε βεῆβε οὗ ἀςζέηρ' 
Βεῖε ; δηᾶ ἴῃ βυςῇ Τςοπηξοξίοπβ 45 ἔδε 
Ρτιεβεηΐ αἰτοῦμαι Πα8 ἴῃε [Ὁ}} δεῆβε οὗ 
Δεικίης 70γ ομες εἴ}. Ιτ ἴδ ἐοϊϊοννεὰ 
βοιηείπηεβ Ὁ. ἴῃς δος. δπὰ ἱπί. (κε 
χχίϊ!. 23; Αοίβ 1. 14), δῃᾶ βογηειϊ πιεβ, 
858 Ὦετε, ὈῪ ἴπε βίτιρὶε ἰηΐ. (Αςῖδ νἱϊ. 46). 
ΤΒςε ἰάδα ἴῃ {πε νεῖ ἐγκακεῖν ἰ8 ἴπδι 
οἵ ἰοείηρ εομγαρε, δεοονιέηρ ζαϊκπέ οὗ 
λεαγέ, ὝὙὍῆε ἔοσπη ἐκκακεῖν, ὙΏΪΟΒ 18 
ξἴνεη ἴῃ ἴδε ΤΕ, ἀρρεᾶγβ ἰῃ ΟὈΡἘΚΙ,, 
εἴς. [Ιἐ ἰ8 ἀουδιίζυϊ, οννενεσ, πεῖθογ 
τπαῖ ἔοστλ οσουτβ δηγννῆογε ἰη ογάϊπαγΥ 
Οτεεκ. [ἷε πᾶν δᾶνε πδὰ ἃ ρίδος ἰῃ 
Ρορυΐασ, ογαΐ υ8ὲ. ὙὍΤῇε τογίέέεμ ἴοσπὶ 
ΔΒ ἐγκακεῖν, ἀπά (πᾶὶ ἴοστη ἄρρεᾶσβ 
Βεσε ἴῃ πιοβί οὗ ἴῆε Ὀεβὲ Μ58. (ΒΑ Ὠ;, 
εἰς). Ηεποε ΕΤΙΕΝ δάορι ἐγκακεῖν ; 
ΎΨΗ, ἐνκακεῖν. Βυὶ ψιδδὶ 18 ἴπε ςοη- 
βἰσυοῖίο μετα ὃ ϑότηε ΒυρΡρΪν Θεόν, δηὰ 
τῶᾶκε ἴῃς βεῆβς εἰϊμεσ (1) “1 ργὰγ αοά 
ἴμδι γε ἔαῖπε ποῖ, οἵ (2) “1 ργαὰν αοὰ 
ἴδδλιε 1 ἐδῖπεὶ ποῖ". Βαϊ [{ τπε βυδ)εοῖ οὗ 
πε αἰτοῦμαι μαὰ Ὀεεη ἀοά, ἴδε Θεόν 
Του] Ξολγοεῖν ἢανε ὕεεπ οπχϊτιοά, 45 μετα 
ἰδ ποιπίηρ ἰπ {πε σοπίεχι οἰ εάν ἴὸ βυρ- 
δεβὲὶ τ Απὰ τῃδϊ ἴἴ 18 τε γεαάεγς, ποῖ 
Ῥδμ] δι πιδεῖξ, νῆοβε ροβϑίδ]ς ἐδί πι-ἢελσι- 
εἄπεβ8 ἰ8 τεΐειτεὰ ἴοὸ ἀρρεᾶασβ ἴτοσῃ (ῃς 
ἴοτος οὗ ἰδς ὑπὲρ ὑμῶν δηὰ ἴδε ἥτις ἐστὶ 
δόξα ὑμῶν. Ῥδυΐ Πίπηβε!} τε]οϊοε ἴῃ δ΄5 
τὐυϊδιίοπβ (2 Οοσ. χίϊ. 5, το : (οἱ. ἱ. 24, 
εἰς.), ἀπά ἃ ργᾶγεσ ἰῃ βυςῇ οἰγουτηβίαποεβ 
85 ἴδε ῥ οδεαι Ὀεϊγαγίηρ δὴν ἔεασ δδουϊ 
Ὠπη8ε 1} νου ὃς υἱκει! τὑη]ϊκε δῖπι. 
Βυὶ δε πιρῃδε Βᾶνε οαυβα ἐπουρῇ ἴο 
ἃρρυεδβεπά τπδὶ ἴἢς5ε σοηνετζίβ τηὶρῃϊ ποῖ 

νῖενν ραίηξαυϊ πρβ 88 ἢε ἀϊὰ, Ηδπος 
ὑμᾶς ἰ6 το δε υπάετγβίοοά 5 ἴδε βυδ)εςῖ 
οἵ αἰτοῦμαι (ω,. 2 Οοτ. ν. 20; Ηεδ. χε. 
10). Τῆε ἐν Ὀείοτε θλίψεσι [88 ἴῃς ρτορες 
8εῆβς οὗ ἐπ (ποῖ “δι 5 ΕΝ ρυΐβ τ), 
Ῥοϊπείηρ ἴο τῆς οἰτουπιδίδηςε5, ΞΒρΒεγε, οἵ 
τεϊαιϊίου ἐπ πμῖο ἢ Πα ἑαϊηι- μελγιεάπεββ 
οὐρδῖ ποῖ ἴο 5ῃον [186] (δ νίη.- Μουϊε., 

. 482, 483, ἀπὰ Ε]., ἐπ ἰος.). Ὑδεβα 
ψειῖς νετε ὑπὲρ ὑμῶν (τς βέγθδς ὑπὲρ 

ὑμῶν ροΐπρ βυτεῖν νη ἴῃς θλίψεσί μου, 
ποῖ ἢ αἰτοῦμαι 45 Ηλτίε88 δβίγδηρεὶν 
Ῥυϊβ ἰἴ), 48 βυβετίπρϑβ επάυτεά ἰη νίτταε οὗ 
Ῥαυ ̓β Αροβιεβῃ!ρ ἀπιοηρ τε Θεπα 68 ; 
τ7. ῬΏΣ. 1. σ7. Τῶε ἀεβηίηρ δγιῖςὶε ἀραΐπ 
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18 ποῖ τααυϊγεὰ Ὀείοτε ὑπὲρ ὑμῶν, 45 ἴῃς 
Ῥῶγαβε τῃδκεβ ἰῃ τεδὶ νυ οἠε ἰά462.---ἥτις 
ἐστὶ δόξα ὑμῶν : τολίοκ ἀγε γομν ρίονγ. 
Ἴδε ἀϊδεϊποιίοη Ὀεῖννεεη ἴῃς ἀδῆπημε οσ 
οδήεςϊίνε τεὶ. ὅς ἀπά τς ἱπάεβηϊϊε, σεη- 
ετῖς, οἵ αυδ᾽!Πδῖῖνε τε]. ὅστις (ο΄. εξ, 
Ον. Ογανι., 816) ἰ8 ποῖ αἰννδὺβ πηδίῃ- 
ταϊποὰ 'ἱπ τῆς ΝΎ, δηὰ ἱπάεεά τε υ8ε οὗ 
ὅστις ἔοι ὅς 'Ξ 48 οἷά 45 Ἡετοά. (ἰϊ., 92) 
δηὰ Ιοηἰς αἀτεεκ ἘσΠαΙΆΙν (Κύδπεν, ὅν. 
Ογαρι., ἰὶ.. οοδ). ἴπ δε Ραυ]ίηε ἘΡίβιϊεβ, 
Βοννενοσ, {πε ἀϊδιϊπςτίου 566 τη ἴο ὃς ΖΔ1τὶ 
τηδι πιδίπεὰ (ΒΙ48ς5, γαρι. οΓ. Ν. Τ΄. Ονγεεῖ, 
Ῥ. 173), ἀπά ἥτις Ἄρρεδγβ ἢεσζε ἴο ἢᾶνε ἴδε 
ἕοτος οἵ δ ἐχῤἰαπαίίοη--- “4 Ἰπαβταυς ἢ 88 
ἴδεν σα, “Ἷἴογ ἰηάθςεὰ ἴμεν τε". ὙΠοτεῖ. 
18 τείεγσγεὰ ὃν βοπῖς (Τ πεοά., ΟἸβῃ., Ηασγ].) 
ἴο ἴῃς μὴ ἐγκακεῖν, οΥ ἴο [Ὡς ψγῃοῖς βεη- 
ἴεηςς θερίπηίηρ [ἢ τδαῖ; ἴπ νΠίοἢ σᾶς 
ἥτις νου]ά εἰδηὰ ἴοσ ὅ. Βυϊ ἰξ ἰδ τηοδὶ 
δῖα ταξεττοὰ τὸ 6 θλίψεσι. [Ιἐ ἰα 
8 ολ8ε οὗ αιἰγδοϊτίοη, δὰϊ οης ἴῃ ΒΟ Β τπε 
πουη οὗὨ {πε ταὶ. οἴδυβε ψίνεβ 18 πυγηθεσ 
(,. Ώεπι. ς. Αῤδοῦδ., Ῥ. 853, 31, ἀπά ἴῃ 
πε ΝΤῚ 1ἐ8ε1{, Αςίβ χχίν. σὰ ; ΡΒ1]. 111, 20) 
88 ὙΜῈ}1] 48 118 σεπάεσ ἴο {δε τεὶ. (ὑΝγίη.- 
Μουΐι., Ρ. 2οδ᾽; Βυζίπ)., Ογαν. οΓἡ ΝΤ 
Ογδελ, Ρ. 281; Ποπαϊὶά., Ον. Ονγαν., ἢ. 
362; Μαάνὶρ, 5γ»., 8 95). Τῆε οἴδυδβε, 
τθετείοσς, ρίνεβ ἔπε τεδλάεγ ἃ γτεᾶβοῃ οἵ 
ταοῖῖνε ἴοσ ποῖ γίεἰ ϊηρ το ξαϊπίπεββ οὗ 
Βεαστῖ. Ῥδυ}᾽ 8 τιδυϊδιοπβ μεσ ἐπάδυτεὰ 
ἴῃ τῃοῖς Ὀοθαῖῦ, ἀπά νεῖς οὗ ναῖυς ἴος 
ἔδπεπι. ΤὙῆε ρτεδῖεσ ἴδε οἢϊοε οὗ ἴδε 
δυβετγοσ, ἴῃ τόσα ἀϊά τς αΒΠιςτοη 5 νυ ΟὮ 
δε ψᾶ8Β σοηπίεπι ἰο δηδυτε ἴος ἴπεπὶ τε- 
ἄουπά το τπεῖς Ποπουγ; δηὰ ἴδε Ὀεῖῖες 
118 “χᾶ8 υπάετβιοοά Ὁγ ἴδετ, ἴῃς [ε85 
βΒδουϊά {1πὲν χίνε ΨΑΥ ἴὸ φϑεδπαδα δηὰ 
ἀϊδοουγαφετηθηΐξ. 

γν. 14-1:19. Α Ῥασζαρστδαρῇ οοηιδιπίηρ δῇ 
εασζηεδὲ ργᾶγεσ ἔοσ ἴῃς ἱπννασά βιγεηρσίπεη- 
πᾷ οἵ τῆς τεδάεσβ, ἴῃ ργεβεηῆςς οὗ Ομ γῖβι 
ἰπ ἴδοσα, ἐμεῖς ἐπίσρεπιεηὶ πη ἴῃς κηον- 
Ἰεάρε οὗ ἴδε ἴονα οὗ Ο τγίβι, απᾶ ἴῃς τεδ]:- 
βδῖίοη ἴῃ ἔπεπὶ οὗ {πε Ὠἰνίης ρετγίες το. 

γες. 14. τούτον χάριν: )0γ ἐλὲς εαμξ4. 
ὙΒα βεπίεηςε Ὀερυη δἱ 11, ΟΣ δηᾶ ἱπίει- 
τυρίεὰ δῖ νεῖ. 2 18 πον ἴΔΚεὴη ὺὑρ δρδίῃ. 
Ἴδε τούτον χάριν, ἰπετείοτε, τεΐεζβ ἴὸ τῃς 
δτεαὶ βιδιεπιεηῖ οὗ ρτίνιαρε ἰπ ἴῃς ἰαἰτες 
Ρατγὶ οὗ ἴῃε ργενίουβ ομαρίεσ. Ὑῆπε ἰάθδβ 
ΜΉΙΟΝ σᾶτης ἴο ἐχργεββϑίοη ἴῃ ἴδε ἀΐρτεβ- 
βίοῃ ἴῃ νν. 2-13, ἅτε δῖβο πὸ ἀουδὲ ἰπ νίενν 
ἴῃ βοπῖς πιεᾶϑυγαε. Τπε ἱπουρῆι οὗἉ τῆς 
πεν τεϊδιίοπβ ἱπῖο Ὡς ἴῃς ἙΡΠεαβίδπβ 
Βαὰ θεεη Ὀγουρδξε ΌῪ στᾶος τοναγὰ αοά 
δηὰ τοναγὰ ἔπε [ενν8---ἴμε τεσοποι]δεοπ 
οὗ τε Οτοββ, ρεᾶοε εβεςιεὰ ψιβετα οτος 
ἴδετε νγᾶϑ ΟἹΪΥ εησηΐϊν, ἴῃς ρίδος ρίνεῃ 
ἴηεπὶ ἱπ τ86 δουθεμοϊά οὗ ἀοά νε 
Ῥδὺϊ οὐδε ἔοσ ργδγεσ ἴῃ {πεῖς δε} 1{.--- 
κάμπτω τὰ γόνατά μον: 1 δοτο νν ἀμεες. 
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ἐπ οπι, ν. ταῖς 'θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, "ἥτις ἐστὶν 'δόξα ὁμῶν.: 14. "“ τούτου 
3; 3 Οος. 

δῖ ἷν. 
᾿ Χάριν " κάμπτω τὰ "γόνατά μου “πρὸς τὸν πατέρα,2 15. Ῥὲξ οὗ πᾶσα 

1: οἱ. “ πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς "ὀνομάζεται, 16. ἵνα δῴη ὃ ὑμῖν 
κ Αὐς, «1. 8 το, 
Ὁ Εογ:. χὶ. 4, χίν. σσ; ῬΒ1]. ἰϊ. το οὔ. 

Μενη., ἵν. 6, τ2. 

1-ΞΞ τ Οος. ἱΐ. γν χί. 15; ῬΒ]]. (δΐ, το; σ ὙΒεβε. ἱΐ. 2ο. 
οπξῖμυκε χίϊ. 

ᾳ [μὑκε ἰἰ. 4; Αοἰδ ἐἰϊ, 25 οὐἷν ; 

τὰ ες. τ τεβῖ. 
: 1 Οος. χἧϊξ, 12. δ δας ΟὨΪ; Χεὺ. 
Ὅτ. ἱ. 18. τ ΟΒ.ἱ 2: γεβ. 

Σημων Ο 17,31, 33, 37, 71, 72, 80, 116, ΟοΡ., Ατπι., Ευτῃ. 
5 Ἰηρεγῖ τον Κυριον ἡ ν ἴἰησον Χριστον ΌΕΕΑΚΙ, Νυϊρ., αοιῆ., ϑγε., Αστῃ.ν 

Οτὶρ., εἴς, ; ογηῖς ΆΑΒΟΡ 17, 6γ5, 4]., Ἡβέὴν 2Ἐπ., ἀν πτρν Ἢ Ἔρή Βάγε,, Οτὶρ., ΕΡΙρἘ.. 
Ἑυιδ., Ογττ., Πδπὶ., [ετ. (πο, υἱ 'π ἰατἰηἰδ οοἀὰ, δἀάϊτιπι ε8ὲ, ’" αὐ Ῥαέγενι Ώοπι. 
ποςίγὶ Ὑ. Ο...᾿---δεὰ βἰσγηρ! οτος " αὐ Ῥαέγενε,, Ἰεσεπάυπι ᾽). 

5δὼ 
Οτίρᾳ., Αῖδ., ΟὩσ., Εὐϊδδὶ., εἰς, 

Α 5ἰπιρίς, πδῖυσαδὶ ἤρυτε ἔοσ ῥγαγεν, ἐαγνεσέ 
ταγεῖ ((αἱν.)---ποῖ 88 ἰζ Ῥϑὺ] δοίυδιν 
εἶς δβ δε ντοῖς (Ὁδἷον.). Ὑῆε βιδπάϊηρ 
ἴυτε ἱπ ργᾶγεσ δηά ἴῃς Κηθεϊϊηρ ἀγα 
ἢ τηεπιοηδὰ ἰῃ ἴῃς ΝΤ (ε.,., Μαγίς 

χὶ. 25; [κκὰ χν. ΙἹ, 13, ἔοτ με ἠοσπιοσ, 
ἃηά [κε χχίϊ. 4; Αςἴδβ νίϊ. 6ο, χχ. 36, 
χχὶ. 5, ἴοσ ἴδε 1Ἰδίϊετ)ὴ.Ό. Εοσ ἀρμεείέηρ ἴπ 
τῆε ΟΤ βεὲ τ Κιίῃρβ νἱϊ!. σᾳ ; Πδη. νἱ. το; 
47. αἰδο 1 Κίπρβ χίχ. 18.---πρὸς τὸν πα- 
τέρα: ἰο ἐκε Βαίκεγ. ΤὮε πρὸς τᾶκε5 τῃς 
Ρίαςε οὗ ἴδε δἰτηρὶς ἄδί. ψῃ οι ἀβυδιν 
(ο! ον τἴλε ρῇταβε κάμπτω γόνν (Εοπι. 
χὶ. 4, χίν. 11), ἴῆς Ἰἄδα ἤεγς θείην ἴῃδι οὗ 
2ταγεν, ἀπιὰ οἵ αοά 88 ἴμε Ηδβᾶγεσ ἴὸ ννθοστα 
" 8 αἰγεοίσά. ὙὍὙπὲ ΤῈ, (ο]ονίης 
ΜΡΌΕΚΙ,, [,4ϊ., 5υτ., ΟΘοίῆ,, εἴς., ἀάδ 
τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ΤΕΐὶε 
ἴθ. δῃ δάάϊκίου ννὩϊςἢ πιῖρῆς νοῦν τεϑάΠν 
δηᾶ ἃ ρἷδος ἰῃ ἴδε τεχῖ, ἰῃῆς ἀεβίρηδίίοη 
Ῥείπρ ἃ ἔαγη πα οης, οσουτγτίηρ αἰγεδάν 
ἰμάεεά τ τη18 Ἐρί δεῖς (1. 3). [τ ἄοεβ ποῖ 
ΕἾ , Βοννοσ, ἱἰπ ΒΒ Ὁ, 17, Οορι., 
Ἐπδς, εἴς, δηὰ ἴὶ 18 ἤπιον, ὃγ {δε Ἐδοὶ 
οσίἶοβ (υΤ ΤΨΝΗ ΕΝ). 

γες. 15. ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐ- 
ρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται: ἵὕγονι 
τοῆονι εὐε7} ζανιδῖν ἐπ ἔξαυει απὰ οπ 
εαγίς ἐς πανιεά. ἸῶὮς ἐξ οὗ ἀεηοῖεδ ἴδε 
Πάρε οὗ ἴδε πᾶπις, ἴδ σομσος Ώδηοα ἴΐ 
ἰ8. ἀετίνεά ((( Ήοπι., 1]., χ., 68 ; Χεη., 
Ἅεν., ἵν., 5. 8; ϑορῆ,, ΟΞ. Κ., 1036). 
Τῆς νεγῦ ὀνομάζομαι ἰ8 ἷδο ζο]]οννεὰ ὈῪ 
ἀπό (Ηετοά., νἱ., 120) ; δυῖ ἐκ σοηνευβ 
τῆς ἰάεα οὗἨ πιογε ἀΐγεςϊ ογἱ ριπδέοῃ (οὔ, 
ΕἸΙ., ἐπ ἰοο). Ὑδα ποὺπ πατριά, ἴος 
ΜΙ ὨΙΟἢ πάτρα ἴβ ἴῃς πιοῖα υδι.4] ἔοσγτῃ ἰῇ 
οἸαββίςδι ατεεῖς, πενες 88 ἴῃς βδεῆβε οὗ 
πατ ς; ῥαίεγμκέίας (ϑγτ., αοἴῃ., Ναϊς.ν 
1μυτῆ., ἀπά, 5ο ἔασ, α]15ο Ἠατὶ].). 11 πλεᾶῃβ 
βοπιειίπιεβ αποεςέγν (Ηετγοά,, ἰΐ., 143 ; ἐἰϊ., 
75), Ὀπὲ υβιλ}}ν γανιέΐν (Εχοά. νἱ. 15, χίϊ. 
3; Νύχτα. ἱ. 2; ἴνυκο ᾿ἴ. 4), σχαεε οσ ἐγέδε, 
ῥ.6.., ἃ πυτηδες οὗ ἔδγη ]ε8 ἀσβοεη δά ἔγοσι 

ΒΑΒΟΕῈΟ 17, 37-9, τ16, Μεῖῇ., Βδ8., Ογτι., εἰς. ; δωη ὈΕΚΙΡ, ΜΝ ΐϊεηι., 

ἃ ςοσησηοῃ βίος (Ηετζοᾷᾶ., ἱ., 2οο ; ΝΌσΩ. ἱ. 
16), παίδοπ οὐ ῥεοῤίε (1 ΟὨτοη. χνὶ. 28; 
Ῥβ. χχὶϊΐ. 28 ; Αςῖβ ἰϊϊ. 25). ἢ τῆς ΓΧΧ τδε 

πατριαί κατε τῆς ΓΕΒ ἃ5. ἀϊς- 

εἰηρυϊδηεά ἔγοση τῆς φυλαί, ΣΠἸΘΏ. 
Τῆε Ιδβγϑεὶϊτεβ νεγε οοπβετυϊεὰ οὗ πνεῖνε 
φυλαί ἀϊνϊἀεὰ ἱπίο ἃ πυπιρεῖ οἵ πατριαί, 
εᾶςἢ οὗ ἴΠεβε ἰαϊῖεσ αραίῃ οοπβίβεηρ οὗ 580 
ΤΑΔΩΥ οἶκοι. Ἡετε ἴῃς ννοτὰ 5εεπιβ ἴὸ βᾶνα 
τῆς νίάεδε βεῆβε οὗ εἶαςς, ογάεγν, παίέΐοη, 
εονιπιμηέγ, 48 ἴῃς ἰἄεα οὗ ανριξγ ἴῃ τῃς 
Ῥζορες βεῆβε οἵ ἴδε ἰεγπὶ 8 ἱπαρρ! οδῦϊε ἴὸ 
πε οαδς οὗ ἴπε απρ εἰς, νῆο γε ἱπάϊςαϊεὰ 
Ὁγ ἐν οὐρανοῖς. Εὐυτίπετς, τπε ἀπατίῆγουβ 
πᾶσα πατριά ρτατηπλδίο δ! ἢν τἂπ ΟἿΪΥ 
τηελῃ “ ἘΝΟΓΥ͂ ἐσθυν " (5εε ὑπάετ ἰΐ. 2: 
δθονε), οὶ “ἔπε ἡ Ποἱς ἕδτιν ᾿ (ΜΊςΒ,, 
ΟἸκῃ., εἴς.). ΑΙ βδυςῃ Ἰάεδβ, (Βεσζείοσε, 
88 ἴπαὶ ἀπρεῖβ δηὰ τιεῃ, ογ ἴπε δ εββεά ἴῃ 
δΒεάνθη δηά ἴῃς Ὀθεϊϊενί πρὶ ο εαγίῃ, ὅγε ἰπ 
νίενν 8ἃ5 ΠΟῪ τηλκὶπηρ οὔε ρτεαὶ ἔχη, 
ἃτε εχοϊυδεά, Νος οδη ὀνομάζεται ὃε 
τηδᾶς ἴο τηεδῃ δηγίμίπηρ εἶβε [ἤΔη “τε 
παπιεὰ ""---ςεγίδί ΠΥ ποῖ εαίσέ, οσ εαἰϊφά 
ἑπίο ἐχὶσέφημοε (Ἐβιϊυ8, εἴς.), οἵ “τε πασηεὰ 
ἐκε εἰέϊάγεν οὗ Οοά ᾽" (Βεηρ., εἰς). ΤΒε 
Β6η86, ἰπεγοίοσε, 18 “τς Ἑδίδεσ, δότῃ 
ψΠοπὶ 811 τε τεϊαϊεᾶ ογάεγβ οὗ ἱπιε! ἰσεπὶ 
Ῥείπρβ, δυπιδη δηὰ δηρεῖῖς, εας Ὀγ ἰΐβεῖ, 
ξεῖ τῆς βἰρηϊβοδηιϊ πᾶπιε οὗ γανιίγ, ἐονι- 
τιμπὲίν ". Τῆς νλτίουβ (͵45568 οὗ τῆξῃ οὔ 
ελεῖδ, εν βα, αεπηϊε, ἀπά οἴπετβ, ἀπὰ 
τὰς νατίουδ ογάεγε οὗ ἀῃρεῖβ ἱπ πεᾶνεπ, ἃσε 
811} τεϊαϊεὰ ἰο αοά, ἴδ ςοπιπίοο Ἐδίδμοσ, 
ἃπὰ οηἷν ἰῃ νἱγίυς οὗ {παὶ τεϊατίοη δ88 
ΔΏΥ οὗἩ δεπὶ τἢς πᾶτης οὗ μαρεέΐν. Τῆε 
72 αἰλεν ταῦκεβ τῇς ἐαπηΐν ; αοά ἰβ5 {δε 
Ἑδιίδες οἵ 8]1]; δηὰ ἰἢ δῶν ςοπηπιυπίτγ οὗ 
ἱπιε!]σεπὶ Ὀεΐπ 8, Βυπιδῃ οἵ δηρεῖϊς, δεᾶσε 
ἴδε ρτεδὶ πᾶπις οἵ γανεἰΐγ, ἴῃε τεάβοη ἔοτ 
ἰἴῆδλι 1ἴε8 ἰῃ τΠϊ8 τεϊαϊίοπ οὐ ἀοά (ο ἱϊ. 
Τῆε εἰ ρηιβοδης πάσης 888 118 ογὶ ρὶῃ ἰῃ ἴδ 6 
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κατὰ τὸ " πλοῦτος ' τῆς δόξης αὐτοῦ " δυνάμει 2 “ κραταιωθῆναι " διὰ - Ομ. 7 
τοῦ. 

τοῦ πνεύματος αὐτοῦ “εἰς τὸν " ἔσω " ἄνθρωπον, 17. ἢ κατοικῆσαι τὸν ε-- (οἱ. ἱ. τ. 

1. 40; τ᾿ Οος. χνὶἱ. 13 οὐἱυ ; Νεῆ. ἰΐ. τ8. 
Βο ἢ 2: δ]. 

ν Αςεἰίε χχὶ. 4; Εοχ. ν. 
χ Ἐοχ. νυἱΐ. 22; βες 2 Οοσ. ἰν. 16. 

 [μὐκε ἱ. 80, 
ἢ τ Ὁος. ἐΐ, 10 ἃ]. 

Υ Οοἱ. ἱ. το, 1ἱ. ο ἃ]. 

ον πλουτον, τ Π5ΚΙ,, εἰς., Εδίδμειβ ; τὸ πλοντος ΜΑΒΟΡΕΕῸΟΡ 65, 116, 
Ατδ.-πιβ., Ἐρῆσ. ; το πληθὸος 17. 

35ἐν ὃυν. ΕΟ, Οορι. ; ὄνναμιν Μδς. 

δρίσγίτυδὶ τε διϊοηβῆῖρΡ. [τ 18 ποῖ ροββίδὶς, 
Βοννενες, ἴο ρὶνς Ῥτορεσ δὥχργεββίοῃ ἴο (δε 
1δουρδι ἴῃ ΕΠρΊ8ῃ. [ἢ ἴδε ατεεῖς ἔπετα 
ἰ5 ἃ Ρἷδυ ὕροη ἴδε ννογὰβ πατήρ, πατριά, 
νυ Βι ἢ οληηοῖ ὃς τερτοδυοεᾶ. ϑότης Βανὲ 
ΒΌΡ τ8δῖ δὰ] μ88 ςεγιαίη ΚαθΡίηἰοδὶ 
ποίΊΟη5 ἰπ νίενν Πεγα, οἵ ἴμδὲ ἢς [8 ρ αποίπρ' 
αἱ ςετίδίη ποις πεοσίςθβ, οσ δὲ ἴπε νδὶἢ 
ν σβῃΐρ οἴδηρεῖβ. Βαϊ δετε 8 πὸ στουπὰ 
ἴοτ δυςῇ ἔατι-ἰεἰομεὰ βυρροεδίείοηβΒ. Τῆς 
Ἐδδθίηιοδὶ οοποεῖ!β τεραγάϊηρ ἀπρεὶβ ἀπά 
ἴε αποβεὶς βρεουϊδείοπβ ὑγεσγε Ῥοιἢ νεσΎ 
ἀϊδετεηι ἔτοτι δηγιπίηρ βαρρεβίεά Πεζε. 

γεσ. τ6. ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦ- 
τον τῆς δόξης αὐτοῦ: ἐλαέ Ηξε τυομίά 
ἐταπέ γομ ἀεεογάϊηρ᾽ ἰο ἐΐπε γἱελες οὗ Ηὶς 
δίονγ. Τῆε ἵνα ἱπιτοάυοςβ ἴῃς 5υδ)εςι οὗ 
ἴῃε Ῥγάγεσ, γτεργεβεπιίηρ ἰδ, ποννενεσ, 4180 
8ἃ5 ἴδε τδϊηρ νὨϊ ἢ Βε δὰ ἐπ υέεῖσ ἴῃ ργᾶν- 
ἵπρ δηἃ ψνὩϊοἢ τπηλᾶς πε ῥηγῥοθέ οἵ Πί8 
τάγος (8ες ὑπάοσὶ. 17 ἀρονε). Εογ ἴῃς 

οὗ δε ΤῈ (νὰ ὈΚΙ,, εἰς.), τὰς ΕΝ 
(ἢ ΓὙΡΤΙΝΝῊ) εἶνεβ δῷ 45 'π ΒΜΒΑΟΘΕ, 
17, εἴς. (5εε υπᾶεσ ἱ. 17 αὔονε). Ἐογ τὸν 
πλοῦτον (ΤΕ, ἢ ὈΡΚΙ,, εἰς.) τεδὰ 
ἀραὶ τὸ πλοῦτος, ἢ ΒΑΟΌΕ, εἴς. 
Τῆς δόξα ἴ5 πε ΨΠοΪε γευεαίεὰ ῥενζεεέέονις 
οὗ αοά, ποὶ πιεσγεὶν Ηἰἴβ ργαζς οἵ Ηἰβ 
ῥοῦν; ἀπὰ (μὲ οἴδυϑε θεϊοηρβ πιοζε Εν 
ἴο πε δῷ τῃλη ἴο τῆς 1ο] ον ίηρ δυνάμει 
κρα ἦναι. ΤὨς πιεᾶϑυγε οἵ ἴῃε οἰδι 
ἴον Ὡϊοῆ Ῥδὺϊ ργδγβ ου Ῥεῖ οἵ τῆς 
Ἐρδεβίδηβ ἰβ ποιῃίηρ βμογὶ οὗ ἴποβε ρεῖ- 
{εςοηβ οὗ αοὐ νψῃϊςἢ ἃγὲ τονϑαὶεὰ πον 
πῃ πεῖς Ἰτῖοος ἔμ πιεῖα δηὰ ̓ λοχμααδεδς 
νελ οὗ. '.. γ, 18; 11. 4, 7). νάμει 
κραταιωθῆναι ἐὰ τοῦ ύματος ὑεόκν : 
ἐο δὲ Ξἐγεηρίλεμεα ὃν ῥοτσεν ἑλγομρὰ Ηἰςἷ 
δῤίγίέ. ὙΤδε δυνάμει ἰ5 τλίκεη ὉγῪ Ββοπ)α 
ἃ8 ἴδε ἀδλι. οὗ »ιαημεγ, οἵ 835 δὴ δάνεγδιδὶ 
ἐχργεββίοη - »ίρμεϊγ. Βυϊ τε ἔογπιεσ 
πιεπτίου οὗ πε ἐγκακεῖν βυρρεδίβ [ῃδὶ τῇς 
Ῥοννεσ ἰ8β γτεραγάεά Πεῖε 28 1" ἰῆς βυδ)εςῖβ 
ταῖμες δ 85 ρυῖ ἔοσῖἢ ὉῪ αοά, Οἰἴλετῖδ 
τηδίκς 1 τῃς ἄδι, οὗ γεΐεγεπεε, οἵ ἴᾶκε ἰξ τὸ 
ἁἀεηοῖς {πε ραγίουϊασ ἴογηι ἴῃ ψῃΐς ἢ ἴῃς 
σέγενρίλοπίηρ ννᾶ5 ἴο ἰδία εβεςι, υἱδ., ἰπ 
18 ἴοττη οἱ ῥοῖυεν 88 Ἴςοηιγαβίεὰ νυ 
ἀποινίσαρε οὐ οἴπεν Κη ἀβ8 οἵ ρίδβ. Βυὲ 
ἴδετε ἰβ ποι ῃίηρ ἴο βυρρεβι ᾿Πἰπλϊτδτίοη τὸ 
οἷς βρεςία]! ςαρδοίϊυ. ϑυςῇ ἰἰπιδιίοη 
ἰηάδεεὰ νουϊά ἰποοηβίβίεης νυ τῃς 

Τοταργεδεηβῖνε εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον. 
[15 Ὀεβὲ υηδετβιοοά 88 {πε ἀαέ. ἐπείγει. 
Ὑδε τέγεμριπεμιηρ 85 ἴο ἴᾶκε εἤεος ὉῪ 
τλεδῃβ οὗ ῤοισεν ἱφιῤαγίεά οτ ἰπξυβεά, ἀπά 
185 ἱπιραγιδιίοῃ οὗ ροννεῖ ννᾶβ ἴο δε πιδάς 
τγουρὴ τπε ϑρίτις οὐ αοὰἁ.---εἰς τὸν ἔσω 
ἄνθρωπον : ἱκπίο ἐλε ἱπιυαγά ν»ιαπ. ΤὮε 
“Ἰηνγαγὰ πηδη 18 νίεννεά Πετα 88 ἴδε γδοὲῤῥ- 
ἑεπέ, ταὶ ἱπέο ψ Ὠοἢ ἴῃς βίσεηριπεηΐηρ 
ὙΆ5 ἴο δε ρΡουτεᾶ, οὐ ἴῃς τ Νὰ ἐοτοαγάς 
ψνδιςἢ {πε οἱ ννὰβ ἀϊγεοῖεά, Τῇπε εἰς, 
τηοτείογε, 888 ἰϊ8 δ1]] ἔοσος οὗ “ἴηῖο,᾽" δηὰ 
15 ποῖ ἴο Ὀε τεάυςεά εἰτπας ἴο “ ἴη " (ΕΝ), 
οζ ἴο “ἴῃ τερατγά οὔ (Μεγν.). Τῆς ρῶγαβε 
ὁ ἔσω ἄνθρωπος [5 ςετίδίη ράγΑ}ΪεἾ5. ἰπ 
ςοἰαβϑίςαὶ ἀτεεῖ, ς.5.. ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος 
Ρίαῖο, Κεῤ., ἰχ., Ρ. 580), ὃ εἴσω ἄνθρωπος 
ΡΙοτίη., Εηηπ., νιν 1, 10) ; δηὰ ἴξ 15 σοῃ- 
ςεἰνδῦ]ε παῖ ἴπ68ε ὑῃ]οβορῃῖοδὶ ἐχρτεβ- 
βίοπβ δὰ Ὀεοοσγης ρορυϊατίβεά ἰῃ σουγδα 
οὗ τἰπιε, δπὰ μαὰ ρεπείσαϊεά ὄἼνεὴ ἱπίο 
τῆς ςοπιπΊοη βρεεοῇ οὗ ͵εννβ, οἵ δὲ ἰεαϑὶ 
ἱπῖο τᾶς δλβαι με μΝ οὗ εἀυςδιεὰ [ενν8. 
Βυϊ (πε αυεβιίοη 15---Ἶ δι 5 δε ἔογςε οὗ 
δὲ ρβγαδε ἰῃ ἴῃε ΝΤ ἰἰβεῖ Τῆς ἵνο 
ἴεςπὶ5 ὁ ἔσω ἄνθρωπος, ὁ ἔξω ἄνθρωπος 
ἄεποια {πε ἵννο βίἀεβ οὔ ἀβρεςῖβ οἵ {πε 
πδῖυγε οὗἩ πιδῃ, 50} ἀπά ὑοάγν, γε] δπά 
ῬΠεποσηεηδὶ, επδυσίηρ δηὰ ρεγιβῆδοϊε (ς. 
{πε ςοπέγαβι ἴῃ 2 Οος. ἱν. 16) ; 48 ἴδε ἴεγπ)β 
ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ὁ καινὸς (νέος) ἄν- 
θ, ἄεποῖς ἰδ ἰννοίο]ὰ τηογὰὶ πδίυσα. 
Ὡς ὁ ἔσω ἄνθ ἰτ86 1 ὁσουγβ ΟὨΪΥ 

κῶγίος ἰπ τῆς ΝΤ. ἃηὰ 411] τῆγες οἼουγ- 
ΤεποαΒ ἅγὰ ἰῃ τς Ραυϊ πε Ἐρίϑε]εβ (ἔσπι. 
νἱϊ. 22; 2 Οοσ. ἱν. τ6; Ερϑ. {ϊϊ. 6). [τ 
Βᾶ8 ἀϊβεγεηὶ βῃἤδαάεβ οἵ τηβαπίπρ ἵπεσζε, 
Ῥυϊ {Βε βᾶπιε βεῃεγαὶ βεῆβε, υἱβ., [παι οὗ 
τῆς ῤεγοοναΐ τηδ᾽εεέ, τὰς γαίΐίοπαί, νιογαὶ 
σοῖζ, βοπιεννῆδὶ βἰπηας ἴο ἴῃς νοῦς ἰπ 
Εοπι. νἱϊ. 23, ἀπά τς ὁ κρνπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος οἵ τ: Ρεῖ. 11. 4. ἴῃ 
1π|5 ἔσω ἄνθρωπος ἴδε ροοάπεββ οὗ πε 
Ἰανν οὗ αοἅἄ οδη ὃς τεοορηίβεᾶ 8ο [μδὲ οπε 
ςδη ἀεἰρδς ἰπ τπδὶ αν. Βαϊ (μετα ἰδ 
δηοῖπεσ αν παῖ ναγβ αραϊπϑὶ ἴ ἀπά Ὀτίπρα 
ἱεῖπῖο βυδ)]εςτίοη (Εοπι. νἱϊ. τ9-23). ἤεπος 
τδε ἔσω ἄνθρωπος [45 ἴο θεὲ τερεπογαῖεά, 
δα 80 δεσογηεβ “ἴδε πεῖν πηᾶη,᾽" ὃ καινὸς 
ἄνθρωπος, τπδὶ ἰΒ οτεαϊεά «αἴες αοὰ (ὁ 
κατὰ Θεὸν κτισθείς, ΕΡΏ. ἱν. 24), οἵ ὁ 
γέος ἄνθρωπος, [δὶ ἰδ τεπενγεὰ (ἀνακαι- 
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αν; ὁ σὺν πᾶσιν τοῖς “ ἁγίοις τί τὸ ΄ πλάτος καὶ " μῆκος καὶ ἢ βάθος καὶ 
ΒΔ. Χ]. 24. 

ὁ δέαιε νἱν 25 5 Τυκο; Οοἱ. ἱ. 43; Ηεῦ. ἱ. το, ἔγοτ Ῥε. εἰ. 45; σ Ῥεῖ. ν. 1ο. Ὁ Ἡετσε οἷἱγ ; ὅ5:-.1 
νἱ!. 6 ναί. ς Αςῖε ἶν. 13, Χ, 34, χχν. 25; ῬΒῚ]. ἰδΐ, 12, χ3ν ἀ-- Αςῖε σ. 2, χἷν. 13 δ]. ἔς. 

6 Ξ ἢ. ἱ. τ τεβ. ἔς Βεν. χχ. ἡ, χχὶ. τό οὐἱγ; ὅς. ἱ. 15. Β ὲ 566 Εοωι. νἱϊ!. ς0. 

1 υψ. κι βαθ. ΒΟΘΕΕΟ 17, 37, 57, 73, 116, ἴξ., ναἱς., ὅϑυτ., Ατ. -εγρ., σορι., Ετῇ., 
Αστὰ., Αἰῇ., Ουτ., [υςἱ,. Ατρταῖ., Ρεὶϊ., ]ες.; 
Οτῖζ., ΟἾγγβ., Τβάσι,, αἱ. 

γούμενος, (οἱ. {ἰ. το). Τμο τἐγεησίλ, 
τιεγεΐοσα, νὨϊ ἢ ννᾶ8 ἴο ὃς ςοτηπηυηϊςαιεὰ 
ὃΥ ἴῃς ἱπχρατίδείοη οἵ πενν βρίγίευδὶ ροννεσς 
τγουρῃ τε ΗοΙΐγ ϑρίγιε ννὰβ ἃ σἱᾶ ἴο εἢ- 
τίς ἢ ἀπά ἱηνίρογαϊε τῆς ἀεξερεδιὶ δπὰ στωοδὲ 
οεπδὶ ἐπί ἰῃ τπεπν--πεὶς ἡ Βοῖε οοα- 
βοίουβ, ρεσβοπαὶ Ῥείηζ. 

Μετ. 17. κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ 
ἧς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν : ἐλαΐ 

οἶνέτι αν} ἀτοεὶϊ ἐπ γομν ἀδαγίς ἑλγομρὰ 
“ἐκ. ὙΒδ ργεβεῆςε οἵ (ῃεῖβε, Ηἰ8 ςσέαέφά 
Ῥέεβεηςε (κατοικεῖν 28 ςοηίταβίεὰ τ 
παροικεῖν -- δοϊουγη, τ΄. αεη. χχχνὶϊ. 1), 
ἴδε τακὶπρ ὑΡ οὗ Ηἰς αδοάε ἱπ ἴδετὰ (οὐ. 
τῆς υδεὲ οὗ κατοικεῖν ἱἰπ Μαῖϊ. χίΐ. 45; 
[κε χὶ. 26; 2 Ρεῖ. 111. 13; δηὰ ἷδο 
18 ἀρρὶςδιίοη το ΟἾγίβε Ηϊπιβοῖῇ ἴῃ δη- 
οἴδετς τεϊδείου ἴῃ ΟΟΪ. ἱ. 19), 18 α'80 ἐπλ- 
ὑγαοεά ἱπ τῆς βοορε οὗ Ῥδυ}8 ὑγᾶγεσ. 
Τῆς ἐπαεοεϊϊπρ ἐχργεββεά μεγε ὉῪ ἴπε 
φοπρ. κατοικεῖν ἰ8 4Σ|50 ἐεἐχργεββεδ ὃν 
ἴῃς 5ἰτηρὶε οἰκεῖν (Εοπι. νἱϊϊ. ο; στ Οοσ. 
1, 6). [18 5εαέ [8 ἴῃε καρδία---(ἢς ςεηῖτε 
οὔέξεϊϊπρ, [ἰηϊκίην,  ἸΠπρ (οὐ. Π 6! ἸΖϑοΣ, 
Βῖδ. Ῥεγολ., ἵν., 5). Απά τ[ἢς τηξᾶπβ οἵ 
«λανπεῖ, τῆγουρῃ ΜΠ οἢ ἴξ ἴΔκεβ Ροββεβ- 
βίοη οὔ τῆς πεαγὶ ἰβ μβαἑέδ, ἴδε διὰ πίστεως 
᾿πάϊορεηρ πε τεσερενιν μος 8 {πε 
φοπάϊιίοη οα οὖῖ 8:46. ὙΠετα γεπΊδίπβ, 
Βοννενεσ, ἴπς φυεβείοη οὗ πε εοπεέγμοίέοπ. 
ὙΠε κατοικῆσαι, εἴς., τΔΥ δε ἴΔΚ6Π ἃ8 
ἀερεπάεπι οἡ (δε δῷ δηὰά 48 ἔοττηΐπῷ 8 
βεοοηᾶ δοοη οοηιεπιρίαιεὰ ἱπ ἴπ0 γῆ 
Ρταγεὰ ἴοσ, δ8 ἴΐ --Ξ “δηά τῃδὲ Ηξ πηδ 
διδηῖ γου αἷϑο ἐμαὶ ΟἾγίβι πιδὺ ἄννε!! ἴῃ 
γουγ Ὠεασγῖβ"" (Μεγ., ΑδΡ., εἰς). Οἵ τὶ 
ΤΏΔΥ Ὁε ἰΔΚεη 85 ἀερεπάεπε οἡ ἴδε κρα- 
ταιωθῆναι, εἰς., εχρτεδδὶπρ ἴῃς ςοπίεδπη- 
Ρἰαιεὰ γεσμὶέ οὗ τῆε γἿΆ οὗἉ βέγεηρτῃ (Ἰπῇ, 
οἵ σοπϑδεφμοροε; ε΄. Αςῖδ ν. 3; Ηεδ. νὶ. 
το; Αρος. ν. 5, χνΐ. 9, εἴς.), τα ""ἴο τπ6 
εεος ταὶ ΟὨγίβε πιᾶν ἅνγεῖ! ἰπ γοὺσ 
Βεδγῖβ ", ὙΠὲε οπιίββιοη οὗ ἴπε ςοπ- 
πεοιίηρ καί ἰβ πο ἰπβυρεγδῦϊε οδ)]εςτίοι 
το ἴδς ἑοτγγησσ; ἔος οἂδβε8 οὗ δδεαυῃδεΐοῃ ἅτε 
ΒΟ Ε ΠΕ σοποη. Βυῖ ἴδε βεοοπά 
νίενν (8ο ΕἸΙ., ΑΙΝ,, εἴς.) 15 οὐ (πε ψΒο]ς 
ἴο θὲ ρῥγείειτεά, 28 ἰξ ἀθδὶβ Ῥεϊίεσ Ὀοτῃ 
τ ἢ τδε ρταπιπιδῖῖςα] οοππεοίοη δηὰ ἢ 
ῃε εὐρηδεϊς ροϑβίτίοη οὗ (ἢς κατοικῆσαι. 

βαθος και νψος ΝΝΑΚΙ,, εἰς., 5γτ., 8]., 

ΤΒε ἔογπγεσ νίονν ἢδ8 ἴῃς αἱ ςΌΪ οὗὨ τῶῖ- 
ἱπρ ἵνο βογηενμδὶ ἀϊβογεηὶ στασηγηδῖς δὶ 
ςοπβιίσυςτοπβ 85 ρᾶγδὶ εἶβ, ἀπά ἰἰ ἔ21]5 ἴὸ 
Ὁσίηρ ουὔΐ 48 ἴδε ἰδῖίεσ ἀοςβ ἴπε αάσαπεε ἴῃ 
δε ἰδουρπι. Τῆε ἱπαεσο ϊηρ οΥ ΟἈγῖσε ἴ5 
δε Βίρμες θοοῦ ΨΒΙΟΒ 15 ἰπ νῖεν ἃ5 ἴδε 
εηὰ δηὰ εἤεςι οὗἩ ἴῃε Ξςἐγεηρἐμεπέπρ.---ν 
ἀγάπῃ ἐῤῥιζωμένοι καὶ τεθεμελ. :Σε 
λαυίηρ δεεη γοοέεά απὰ ργομπάεα ἱπκ ἰουε. 
Νοιδίπρ οδη Ἰεριὐπιαίεὶν ὃε πιδάς οὗ ἴδε 
δηδείβεουβ ἀγάπῃ, ἴδε ἀτίίο]ς Ὀεΐπρ; οὔϊεη 
ἀτορρεά Ῥείογε δρβίσαςϊ πουπβ, ἀπά εϑΞ- 
Ῥεοιδ ν δῇεσ ἃ ργεροβίτίοη (νΊη.- Μουϊι., 
ῬΡ- 148, 140. ΑΒ τἰῃε ἀγάπῃ ἰδ 4ἴεο 
νπουϊ ΔηΥ αὐτοῦ οἵ οἴδει ἀεπηπὶηρ ρεα., 
ἱτ ἀρρεᾶσβ ἴο δδνε [18 τηοβδὲ ρεπεζδὶ βεῆβε 
Ὦετε, ποὶ “τῆς ἴονε οὗ Οοά " οὐ “τᾶς 
Ἰονε οὗ Ολνέςέ"" ἴῃ ρασιίουϊασ, Ὀυϊ ἴοϑς, 
ἴδε ΟὨσίβεϊδῃ ῥείηςὶρὶε οὐ στᾶσα νι ἢ ἰ5 
“(ῃς Ὀοπὰ οὗὨ ρετίεοϊπεββ " (6οἱ. ἰ]. 14). 
ἴῃ τῃῖ8 ἴονε ἴπεν ἀγε ἀεϑοσδεὰ (Ὁ τνο 
Ῥετῖ, ραζιϊςβ.) ἃ8 “""μανίπρ δεξη γοοίφά πὰ 
εγομμάεά"". Ι{ τῆε ἴεσπιβ ἐῤῥιζωμένοι, 
τεθεμελιωμένοι ννεῖε υδεὰ ἰπ {Πεὶτ ῥγορεῖ 
εἰγτιοίοσίιοαὶ οοπποιδιίοη, {ΠῸῪ ταῖσδε 
δυρρεβὶ υοῆ. ὙὍΒα ἔοττηεσ πηῖρδι οου- 
Ὑεὺ ἴδε ἰάεα οὗ βυδ)εοῖβ ἀετίνίηρ {δεῖς 
1:ε δηὰ στον ἔτοπι ἶονε ; δπὰ δε Ἰδῖϊες 
{δε ἰάεα οἵ βυδ)εοῖδ δι} υΡ θη {πε Ὀαϑβὶβ 
οὗ ἴονε 88 ᾿ἰνίηρ βίοπεβ ἴῃ (ἢς Ὀϊνὶπε 
τεπηρίε. Βυὲῖ ἴῃς ἰεττηβ ἃγε 4150 πβοὰ 
νηϊῆουϊ δὴν τεΐεσεπος ἴὸ {πεὶσς ογὶ ρίηδὶ, 
εἰντιο!ο ρίζαι 8βεῆβα -- ῥιζοῦν, «.ς., ἱπ 
ϑόρῃ., (Σά. Ος, 1501, τηδᾶῃβ βἰπιρὶν ἴὸ 
45ἐαδἰἐδκ βοτηειπίηρ βγηιῖγ. 80 δετς τᾶς 
ἴνο ννογὰβ ργοῦδοϊν ὄὌχρίεββ ἴδε οἷς 
δἰγυρὶς ἰάεα οἵ Ὀθεὶῃρ σεεηγεὶγ Ξεἰϊεὰ πὰ 
ἀεεῤὶν γομπάεά. ὙΒοτουρΡΕΙΥ ἐβιδΌ Π 8ῃεὰ 
ἴῃ ἶονα, πανὶπρ 'ὲ ποῖ Ὧἃ5 δῃ υὑποεσίδίπ 
ξεεϊηρ οδαηρίηρ υνἱ ἐνεσυ οἤδηρε οἱ 
εχρεσίεηςς, δυῖ 45 ἴῃς ςοπδίδηϊ ῥγποῖρὶς 
οὗ τπεῖς 1|{6----ἰῃ8 ΤΟΥ πλυϑὲ ὍῈ ἰξ 18 ν 
ἅτε [ὉΠῪ ἴο ἀρργεβεηά {πε τηδρτιίτυάε οὗ 
ΟἸγῖβεβ ἶἴονε. Ηεγε, δραίϊη, ἴδε οοη- 
Ξέγμοξέοη ἰβΒ ἃ ἀϊῆσυϊ: αυεδιίοη. νγεβί- 
οοἵε δηὰ Ἡοτὶ διϊδοῃ;:. ἐν ἀγάπῃ ὃο ἴδε 
κατοικῆσαι οἶαι8ε δΔηὰ [δε ἐῤῥιζωμένοι 
καὶ τεθεμελιωμένοι (ὁ ἴῃς ἵνα οἶδυδε. 
Βυϊ τΠε ἐν καρδίαις ὑμῶν 5εεπι5 ἃ ὕΤΟρΕΣ 
δηὰ δάδαυδῖε σοποϊυδιοη δηὰᾶ σοτζηρ]εϊίοι 



τ)---1ο. 

οἔ δε ἰάεα οἵ τῆς ἱπατοο ἥνρ. Μδηγ (ἰπ- 
οἷυάῆηιυρ Μεγεσ, ννίπεσ, Βαίξηι., ΑΝ, ΕΝ, 
εἰς.) οοπηεοὶ τς ψμοὶε οἴαυδε τὶ τῆς 
ἵνα, -- “ἴῃ ογτάεγ παῖ, δείηρ τοοϊεὰ δηά 
Ετουπάεά ἰπ ἴονε, γε πιᾶγ ὃς δῖε ". Τηΐβ Ρ' 
Εἶνεβ δὴ Ἔχοαῖὶεπί βεῆβε, ἃπὰ Ἴχδηηρίςβ οὗ 
ἴδε ἰταπβροβίείοη οὗ μαζὶ οὗ ἃ βεηΐεηος 
ἴτοῦ ἴδε παῖυγαὶ ρίδος δῆεσ τῆς ἵνα ἴο ὁπε 
δόίογα ἰξ ἀτε ἴουπὰ εἰβεννδετς ἰῃ τε ΝΤ 
(σ.5.ν» ΑςἴΒ χίχ. 4; 1 Οος. ἴχ. σβ; 2 Οοσ. 
1. 4; ΟΔ]. ἰδ. το; (οἱ. ἵν. τ6; 2 ΤΒεβδβ. 
ἧι. 721 ο΄. Βαξίπι., Ον. ο7 Ν. Τ΄ Ονεελ, Ὁ. 
380). Οη ἴδε οἵἴδεν δβαπά, {πε τεϊενα που 
οἵ πιοβιί, ἱζ τοὶ δ]], οὗ ἔμδβε Ἐχδγηρ]ςεβ ἰ8 ποῖ 
ἃῦονε βιυβρίςίοη (ο. ΕἸΪ. ἀπά ΑΒΌ. ἐπ ἰος.), 
Ὡπὰ ἰἰ ἀοεβ ποῖ ἀρρεᾶσ ἴμδὶ ἰῃ ἴῃς ργεϑεηῖ 
ΡῬάδββασε ἴῃεῖα ἰδ ΔΩῪ ΒΌΟΝ δσρμαβϑὶβ οα 
ἴδε ἐν ἀγάπῃ 25 οΔη εχρίδίη ἰϊ8 Ἢ 
Ῥοβίεἰΐοω. Ηδξηος ἰξ ἰβ Ὀεϊῖες οα δε ψνΒο]ς 
ἴο ςοπηεοὶ ἰξ νὰ τῆς ῥγέοσεαϊηρ (45 ἰ5 
ἄοπε ἴῃ οὔς ΨΆΥ Οὐ Οἴδε ὉῪ ΟἾτΓΥΒ., 
[ιὰ., Ηδλιὶ., ΒΙ είς, ᾿ς ννεῖιϊε, ΑἸΣ,, ΕἸ]. 
ΑΒΡ., εἰς.), ἀπὰ ταῖς 'ξ 28 ἀποίῖμεσ ἱπβίδηςς 
οἵ {πε ποηι. δῦβοὶ. οὐ ραγεςϊρίαὶ ἀπδοο- 
Ἰουΐποη (οΑ ννίη.- Μουϊε., Ρ. 715; Κεῦρετ, 
ϑῤγαθὶ., 8 56,9, 4; Βυτίπι., Ογ. οΥ Ν. Τ. 

γεεξ, Ὁ. 208; Β[188, Ον. οὔ Ν. Τ. Ονεεκ, 
Ρ. 285). ὅοννε ἱγσαπϑίδιε ἴ:--- “γε Ββανίπρ 
Ὀεεη τοοιϊςὰ δηᾶ ρτουηπάςά ἴῃ ἴονε ἰῃ ογάδσ 
μδὶ γε τῦδυ δε δ0]ς,᾽" εἰς. Τα γοοέήμρ 
ἃπὰ ργομπάϊηρ' ἅτε ἐχργεββεά ὃγ ἴδε ρετί. 
Ραγῖ., 28 {πεν ἰπάϊοαϊς {πε βῖαϊς υνῖς ἢ 
ταυδὲ ὃς τεδ] βεὰ ἴῃ σοηηεοϊίοη νὰ τπς 
ἰῃάννε! Πρ οὗ ΟΠ σῖβε δφίογε (μα δὈΣν ἔοσ 
ςοταργεμεηάϊηρ τῃς ἴονε οὗ ΟἈτῖβὲ οδῃ ὃς 

αἰγεά. ἵνα ἐξ 
ες. 18. ἵνα ἐξισχύσητε κα' σ΄ 
σῦν πᾶσι τοῖς ἁγίοις: ἐλαέ γέ "αν 

δὲ {μιν αδὶε ἐο τοπεῤτέλεπᾶ τοῖκ αἱϊ ἐπα 
ξαἰπίς. Ὑδε “ΤΏΔΥ ὃ βίου" οἵ ἴδε ΕΝ 
ἰδ ἃ ἰε55 ὮΔΡΡΥ τεπάετίηρ τμᾶπ υβυδ], 88 
οὔδουγεβ ἰἣς ἕλοι τπδι (Πς νετῦ 18 ἀϊεγεηςὶ 
ἴτοτι ἴμαὶ εχργεβϑίηρ ἴῃς ςέγεηρέλεησα ἴῃ 
νεῖ. 16. ΤἼε βίσοηρ ςοπιρουπὰ ἐξισχύ- 
«ιν; -- ἰὁ ὃς ορνἰπεέΐγ αδίς, το αῦὺς {μ|1 
«αῤαρέέγ, οοςυτβ ΟὨΪΥ 188 οησε ἰπ πς ΝΤ 
δηᾷ [8 τᾶσε ἴῃ ογάϊπαγυ Οσεεῖς. καταλαμ- 
βάνειν, -- ““11Κε Ὠοϊά οἵ᾽᾽ (1 Οος. ἰχ. 24; 
ῬΏΙ]. 1. χ2, εἴς.) οσ ἰὴ ἴδε βθβῆβε οὗ νπμδηέαΐ 
ξταβρ (Ρίδιο, Ῥλαφάγ., 250 Ὁ), ἱπ 118. νατὶ- 
οὐυδ ΝΊ οσουγτεηςεβ ἴῃ τῆς Μέδάϊε Νοῖος 
(Αςῖδβ ἵν. 13, χ᾿ 34, χχν. 25) 8858 οἠΐυ ἴῃς 
ἰλεῖες πιεδηΐηρ. Ηδετε, τπεγείοσα, ἰ ἰ8 τε 
μπάεγείαπα, ποι Ξε οεεμῥατε, ἑαὶε ῥοςςεσεῖον 
ογ(ἀοιξμ., ΚΥρίε). Τῆς ΕΝ βυδδιϊτυτεβ μα 
τῦοζε πευῖγαὶ αῤῥγελεμά---ἃ νοτὰ σάρδδῖε 
οἵ εἰϊδες βεηβε---ἴοσ τῆς “"" σοτηργεπεηά ᾽ οὗ 
δες ΑΝ. Τῆίβ γῆ οὗ βρίγίτυδ] σοπερτγα- 
δεπδίου 8 σοπιεπιρίαιεά ἔχθος 88 ἴὸ δε 
Βοεθεσδεα δηὰ εχεσοίβεά σῦν πᾶσι τοῖς 
Ὑίοις, ποῖ 45 ἃ πιδῖζεσ οὗ ρεῖνδίες ὃχ- 

Ῥεσείεπος, ἴδε ρεου ας δου οὗἁ βοπε, οἵ 
“Ἅπ ἐχοερἕοπαδὶ δεβιοντηεης πὸ τῆς τῶσε 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ λ1ς 

Ῥείν!εσε οὗ νἱβίοῃβ, δαὶ Δ5 ἃ σίς ῥγορες 
το ἴδε ΨΒοῖε σοπηγηυπὶεν οὗ θεϊϊενετβ ἀπὰ 

Ἴδε ἰδῖϊες 'ἴβ ργείειτεά ὃν ὕ ΎΝΗ, τδε 
ἔογτηεσ σειν ἄρίδος ἐπ ἴδε πηαγρὶπ νἱἢ 
ΤἸταπά ΝΗ. δὲ 15 τῆς οδ]εςϊ ἰῃ νίενν 
ἰῃ ἴδ6 τηεπίοη οὗ ἔπεβε ἀϊπιεηβίοπβ ἡ [ἰ 
ἷς ἰεῖξ υππααεά. Ηδσπος ἴδε τηδην οοη- 
Ἰεςἴυγεβ ου ἴΠε βυδ)θοῖ; 6.6΄..ὄ [μδὲ ἰξ 18 τῆς 
Ολγὶσεαπ Οληγολ (Μις᾿., Κορρε, εἰς.), 
οζ Τεριῤίς (Βεηρεῖ), ἴὩ 6 τσογὰ οὗ γεάφνηιῤῥ- 
ἐΐοπ, οὐ ἴῃε »ιγϑβέενν ρῥσενὶ ου δὶ ποιϊςεὰ 
(Τπεορῆγ., Ηατῖ., ΟἹ βἢ., ΒΙ εἷς, εἰς.), ἴῃς 
ΤΑγβίεσυ οὗ (πε Ογοςς (Ε531:.), [ᾷς ἴουε οὗ 
ΟΘοά (ΟὮτυβ., Εταβπὶ., ατοῖ., εἴς.), τῆς 
τσ Ξἄοηι οἵ Οοά (Ὀε ννειιε), ἰουε (ΜουἹε), 
αἰἷϊ ἐπαὲ σοά μας τευεαϊεά ον ἄοπε ἐμ μι 
ἀπά γον ὡς (ΑἸ1). Βαϊ δε οοηΐϊεχὶ πδῖυγ- 
ΑἸΙγ βυρρεδίβ ἴα ἰονε οὔ Ολγίςἐ ((αἱν., 
Μεν., ΕἸ}.), δὲ Βεΐηρ 186 βυρτεπὶς ἴδεπις 
δηὰ {πε οἣς ᾿ΠΙςἢ ἰ5 ἰπηγηεά!δίεἷν δεῖ Ὀ6- 
ἔοτε 18 ἱΏ Ἔχργεδϑογ8. ΤῊΣ ἱπιαρίπδιίοη 
οὔτπε Εδίδεσθ, Αὐυρυβέϊης, Οτεροτυ ΝΥ88., 
]εοπιε δπᾶ οἴδεβ, γα τγῖίοι ἴῃ τῆς εη- 
ἅἀελνοῦτ ἴἰο πᾶ βοζης ἀϊβιϊηςεῖνε, δβρίγίτυ δὶ 
ταεδηΐϊηρ ἴῃ ἐὍ 0} οὗ ἴδε ἴουτν {πίηρ8 Βεγα 
πατηςά, ἴΠε βῆδρε οὗ {πε Οσοξβ, ἐ. 5.» Ὀεΐῃ 
βυρροβεὰ ἴο ὃὉς δἰρηίβεά (Εβευ8), ἴδε 
Ῥινιηῖν οὗ ΟὨγῖϑε θείης ουπᾶ ἱπ τΠῈ 
ἤρυτε οὗ ἴπε ἀείρλέ, Ηἰδ Ὠυπχδη πδίυσα 
ἰη τῆς ἀεῤῥλ, τιῃς εχίεπε οἵ πε Αροβιίοϊὶς 
(οχητϊβϑίοη ἴῃ ἴῃς ἱεηρίᾳ απὰ ὀγεαάίῃ, 
εἰς. Νογ ἅτε ἴῃε ἔεδίβ οὗ ἱπιεγρζείδιίοη 
1ε88 ἑοσοεὰ οὕ ἕβποίξῃ! ὑνῃΐομ πᾶνε Ῥθεα 
Ῥετίοιτηεά ὉΥ βοῖῆε πιοῖε τηοάεγῃ δχα- 
εἴε8. Βαϊ (πα ἴετπιβ ἱσηρίλ, ὀγεαάέλ, 
ΕΗ λεὶσ πὲ ατα ἱππκοάμποςεά ν]ἢ Ὧο οἵδε 
Ῥύτροβε ἴδδη {πε βίτυρίε ἀπὰ οοπδίβιεηϊ 
οὁπε οὗ βεϊτίπρ ἔοσίῃ ἴῃς βυγραββίηρ τολρη- 
τυᾶε οὗ ΟὨγίβι᾽ 5 ἷονε ἔογ υ8. Τὴε ρονγεσ 
ἴο Τοπιργεπεηὰ ἐμαὶ ἴονε ἰπ [18 υἱπχοϑὲ 
ςοπςείναδία ρταπάευς δηὰ [15 γι πεδῖ- 
τεδοῃίηρ τεϊδιίοπβ ἰβ ννῆδι Ραὺυΐ ὑγᾶγβ 
αοὰ το ρσταπὶ δὶβ ΕΡρἢεβίδηβ. 

γες. το. γένει τετὴν ὑπερβέλλονσαν, 
ἧς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ : α» 
το λκρω ἐλε ἰουε μὰ ΟἈνίϑὲ πλέα }αςΞεείκ 
ἀποιοίεάρε. Τλιεγαῖν, “πε Κπον]εάρε- 
βυτραβϑίηρ ἰονε οἵ Οπεῖβε ". Ὑὴε ξεη. 
γνώσεως 18 ἄυε ἴο {πε ὑπερβάλλουσαν 
δανίης ἴδε ἴογοε οἵ ἃ εομριῤαγαέέυς (7. 
Αςβοι., Ῥγοηι., 944; Ἡσαμ., 7]., ΧΧΙΣ.» 



γιό ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΠῚ. 

ὩΣ] ᾿ ὕψος, 19. γνῶναί τε] τὴν " ὑπερβάλλουσαν τῆς ' γνώσεως ἀγάπην 
Ιπι ον. 

σἱϊὶ. τ, 
χἰϊὶ, 2, 8 (δες σ Τίω. νἱ. 20). 

τᾷ οπι. ὨΕῸ6, Οορι. 

τῇ -ΞΞ ἄοχα. ἱ, 29, χν. 13; 2 Οος. νἱΐ. 4. αἱ. 

τοῦ Χριστοῦ, ἵνα "᾿ πληρωθῆτε “ἥ εἰς πᾶν ὃ τὸ " πλήρωμα τοῦ θεοῦ. 

Ὧ-- Εοπι. χν. 20. 

34γ. τῆς γν. Α 74, 115, ὅ.υτ., Ατ.-Ροΐ., 1ες. (σεῤφρέέανε εαγίἐαἐὲς ΑὉρ.,). 
5ινὰ πληρωθη παν Β 73, 116. 

847; Βετημασάνυ, 5γηπέ., {1., 48. 8). Τδδὲ 
ἰῆε Χριστοῦ ἰδ ἴῃς σέη. :μδ)., ΟἾ τί 8 
ἴονε ἰο μ5, ἰΒ τλδὰε οἰδᾶσ ὉγΥ ἴδε ἀεβοσὶρ- 
ὕσῃ οὗὨ ἰξ 28 βυγραβδίηρ κπουϊεάρε, νν δῖος ἢ 
οουϊά ποῖ ὃε 8βεἰά οἵ οὖς ἴονε ἰο Ηἰπι. 
Τα τερει τοι οὗ ἴπεῸ βᾶπὶς ἰάεα 'π ςοη- 
τταβίίηρ βεῆ8ε8 ἴῃ ἴῃς γνῶναι ἀπά [πε γνώ- 
σεως [ι45 [18 ροΐπΐ ποῖ ἱπ ΔΩΥ ἀπε ἢ 6βἰ8 
Βεΐννεθη ἐλεογεέϊεαὶ οὐ αἰδειγείυε Κπονν- 
Ἰεάρε (Ε!1.) ἀπά ῥῤγαείέϊεα! Κπον]εάρε, οτ 
δείψνεεη ,αἷξε Κπον]εάρε δηὰ ἐγμε (Ηο]2), 
οσ θείνεδη ἀιρπαμ Κπονϊεάρε πὰ ἀὐυέπε 
(ΟΠ γυ58.), δυῖ ἴῃ ἴῃς βίπυρὶς ἕδος ἐπὶ (πεγα 
18. 8ἃ γεαὶ Κπονϊεάρε οἵ ΟΒ τί βι᾽ 8 ἰονε Ροβ- 
δἰ δ]ε ἴο υ8, ἃ Κπονεάρε (αὶ 18 σδρδθϊα 
οἵ ἴπογεαβϑε ἃ8 νγὲ ἅτε ἴπε τῇογε βέγεηρἐλ- 
ἐπεὰ ὉΥ ροννεσ ἰπ ἴδε ἴππεσ τῆδῃ, υν 116 
ἃ σοπιῤἰεέε οἵ ἐχμαμεέδυε Κπον]εάρα ταυβὲ 
ἐνεσ τεπηδίῃ θεγοπά ουγ σαραςοίϊγν. Τὶ 
ἀὐναηὸ ἴον ἴδε ρἱῆὶ οὗδίγυςε δῃὰ εηἰαγβίηβ 

ον]εάρε (4 Κπονϊεάρε ννῃϊ ἢ ἰ8 οὗν!- 
Οὐδῖὶγ ποῖ ἃ πιδίϊεσ οὗ πιεγε ἱπίε!!εος Ὀὰϊ 
οἵ οοηβοίουβ, Ρείβδοῦδὶ Ἔχρεγίεηςα) ἰ8 
οοπηεροιεὰ νὰ της ἔογπιες ρει τοπ ἴον 
Βρίγίτυδὶ ον ῤγελεησίοπ ὉΥ τε, ἀπά τῃϊ8 
18. ὑρτεβεηίϊεά ἴῃ ἴπε σπασζαςίεγ, ποῖ οἵ ἃ 
εἰἴνιαχ, Ὀὰϊ οὗ δὴ αἀϊμηςέ, ἀπ δἀάϊτοπὶ 
βίδιεσηθηϊς ἰῃ βυρρίεμηεηϊ οὗ [πε ἔογγηεσ. 
Ὑδε δἰ πιρῖε τε (45 ἀϊδεϊη συ ϊϑηεὰ ἔγοπὶ τε 
..... καί) οσουζβ γάγεὶν τῷ ἴῃς Οοβρεῖὶβ, 
ΜΠ ρτοδίεσ οοτηρασγδίίνε ἔγεαυεπου ἴῃ 
Ἐοπιᾶπβ δηπὰ Ἡεῦτγεννβ, δυϊ οἰϊεπεβὶ ὉῪ 
ἴατ ἱπ Αςῖβ8. [11 15 υϑεά ἴο σοηηβοὶ βίπρ]ε 
ἰάδαβ πῃ Οτεεῖς ροείσυ (βεάοσῃ ἱπ ατεοῖς 
Ῥεοβο), δηἃ 18 οὐσαβίοπ δ ν 80 υϑεά ἴῃ τῃς 
Τ (τ΄. Αοἰβ ἰϊ. 37, 40, χχνῖϊ. 4; δηὰ 5εὲ 

Βεγηῆ., ϑ5γηπέ., χχ,, 17). ἴπ 1015 σᾶβε ἱξ 
δεαπΊ8 ἴο ἱπάϊσαίε ἃ “ οἴοβε οοηηςεοτίοπ 
δηὰ Δβληϊν ̓ ἴπδη καί (ο, ΒΙ485, Ογ. οὔ 
Ν. Τ΄ Ονεεξ, Ῥ. 263).---ἶνα πληρώθῆτε εἰς 
πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ : ἐλαΐ γε ηιαγ 
δὲ βιὰ μπέο αἰἷΪ ἐκε Μιΐπε5ς5 οΓ Οοά (οτ, 
ἱπῖο τπ6 ψΒοῖς ἐυ]πεββ οὐ ἀοά). με 
ξτεαι Ναιίοαη Οοάεχ ((ο]]οννεά Ὀν 17, 73, 
116) 48 8ῃ ἱπίεγεβίίηρ νατίειν οὗ τεδάϊηρ 
Βοτε, υἱζ., πληρωθῇ ἴος πληρωθῆτε, ἴδε 
εἰς Ὀείπρ αἷδο ἀγορρεὰά. Τηὶβ τεδάϊηρ 
Βεῖϑ ἃ ρίδος ἴῃ ἴῃς σηδγρὶπ οὗ ΝῊ. οπ 
πε ἀϊῆουε ἰεσὴλ πλήρωμα δεε υὑπᾶες 
ἷ. τὸ ἃπά εἊβρβοίδιν 1. 23 ἀδονε. Τῆς 
ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 118 οἴδιβε 18 τυ ἀΪ8- 
Ρυϊτεά, Τδε εἰς ςαπποῖ τηεδῃ τοὐέλ οἵ ἐπ, 

88 ἴξ 15 τά κεη Ὀγ βοσζῆς, δυΐ πγυβῖΞΞ “ἰπίο" 
οΥ ““ὑπῖο,᾽" ἐχργαβδβίηρ ἴπε νιδα σωεγέ γ᾿ ἰο. 
ΜΨΒΙοἢ ἀπε θείης ΒΙ]εὰ 18 ἴο ἴᾶκε εῆξεςι, 
πὲ ἐν οὗ τπε ΔΙ πρ, οὐ τπε σοαὶ ἴὲ 
Βδ5 Ὀείοτε ἰξ, Τῇοε ΑΝ δηά {με οἵδε 
ΟΙά Ἐπεί ϊβῃ Ψετγβίομβ εἰγοπεουδὶν εῖνε 
“ἐν ἢ "Ὁ; ἀχοορὶ ΝΥ ςο]., ψἢο τοᾶῖεβ τ᾿ 
“η,᾿" Οον., ψῆο τεηάειβ “"ἰπῖο,᾽᾿ δηὰ 
ἘΠεπλ., “ἀπο ". Ὑδε Θεοῦ τᾶν ὕες {πε 
ξεη, οὗ ογίρὶκπαξἑπρ οσαιίδε, τε [λ6 ἔπε 55 
ἐδίοτυεά Ὁγ αοά; οτ, Ὀεϊίζετ, ἴῃς ῥοςς. 
Ὡ., τὸ ἴπε ἔ]π688 ροββεββεὰ ὈγῪ (οά. 
6 πιδίη αἰ ΠσΌΠΥ 15 ἴπ6 βεῆβε οὗ ἴδε 

πλήρωμα ἴἴ5ε1. ϑοπὶε ἐχρίδηδί!ουβ πδὺ 
Ῥε 8εὶ αϑὶάε 48 ραιαρῆγαβεβ ταῖμες ἴΠδῃ 
ἱπιεγργείδιίοπβ ; 4.0., ἴπαὶ πλήρωμα -- 
τῆε Ολεπγελ ἐΐορρε, εἴς.) ; ἴπε ργαεέοις 
ῥγέϑεμεος οὗ Οοά, ἴδε Ὀϊνῖηε δόξα, ΜΠ έπρ 
πε ρεορὶς (Ηδγὶ.)}; τπεὲ ῥογζεεέϊον οὗ 
αοά, ἱπ πε βεῆβε οἵ ἴδε δίρῃεβε πηοσγδὶ 
ἰάεδὶ τὲ οδῃ Ὅε ῥγεβεπίςα τὸ ἢίπη “ἰπ 
ΨγΠο86 πεαγὶ ΟἸγίβε ἄννε 8" (ΟἸΕ.), εἴς. 
Νογ οδὴ δὴν ροοὰ βεῆβε "6 ἱερι ἰσηδίεϊν 
δοι ὃγ ἰακίπρ ἴξ 45 -- πλήρωσις---““ἴῃαϊ 
γε τῇδὺ ὃς Π]]εὰ νυν ἢ τῆς οἰ ἢ νΒίοἢ 
Οοὰ ἰ5 ψοηῖ το διγηϊβῃ τη" (ατοῖ.)- 
80 ἱπιεσγργαϊδείοη τμδὶ σδηποῖ δε δά υβιεὰ 
τὸ ἴδε εἰς. ΤΒε οδοῖος 1ἴε8 δεῖνεεη το 
νίεννβ, υἱζ., (1) ἴδαι πλήρωμα ἢδ5 [ἴ5 
Ρτίπλαγυ, ΡΆᾶ58. βεηβε---ἰῃε ἔμ] η688 ἰμδὶ ἰ5 
1π αοά, ος ν τ πο Οοἀ Ηἰτηβεὶ ἰβ 
ΒΠ1εά ; ογ (2) τμδὲ ἴς μδβ ἴδε βεῆβε ἀδεινεά 
ἔτοτα {Π|8, υὲζ., γείπεςς, εοῤία, πλοῦτος, 
πλῆθος. ΤῊς Ἰδίτετ 'β ργείειτεὰ ὃν Μεγεζ, 
ΜΏΟ Δρρεδ]β ἴο βυςῇ ραββαρεβ 88 δοηρ οὗ 
ϑοηρξ, ν., 12; Κοτῃ. χν. 29; ΕΡῆ. ἵν. 13, 
εἴς., πῃ βυρροτί οὗ ἰξ, ἀπά υηάετβίαπάβ ἐξ 
ἴο σοῆνεν [δε βρεςῖαδὶ :άεα οὗ ελαγίδνιαίε 
ζα]π688 88 δεβίονεά ὃν αοά. 80 δε 
τεπάοτβ ἴτ, ““ἷἴπ ογάεγ [μὲ γε πιᾶῪ δε 
ΒΙΙεὰ νυν Ὀινῖπε ρ᾽ 8 οὗ στδᾶος ἴο βυοῇ 
εχίεης {πᾶὶ ἴῃ6 ψμοῖε ἔμϊπεββ οἵ {μεπὶ 
(πᾶν πα8 ἴῃε ἐπιρἢ!4515) 5Π411 ἢανε ραββε 
ονεσ ὑροη γου ". 80. αἷβο βυδϑιδητίδιν 
δε Ννεῖῖς, Αδθοιϊ, απὰ οἴπεγβ, ν8ο τείεσ 
ἴο 2 Ρεῖ. ἱ, 4. Βυῖ ἴδετε δὲ νεῖν 
ΤΕΆΒΟΠΒ ἴοσ ρῥτγείεγείπρ ἴπε ἔοστηεσ νἱ εν 
ψ ἢ ΑἹῈ,, ΕἸΙ., δυρι, εἴς. 1ἰ Εἶνε πλή-. 
ρωμα τῆς ἰατρεβδὶ δηὰ ργοϊουπάεβε βεῆβε, 
ποῖ τεβιγίοείηρ ἰτ τὸ σ᾽ βοΐρτγαςε Ὀεβιονεὰ, 
Ῥυῖ τακίηρ ἱξ ἴο ἐχργεββ ἴδε σμρε οὗ ἐλ 
Ῥέυϊηε ῥεγζεοεϊοηϑ (Βο Βα δίδητἰ8}Π}γ ΟἾγγβ., 
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20. τῷ δὲ δυναμένῳ " ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι " ὑπερεκπερισσοῦ ὧν οτ-Ρμῆαπι, 

“ αἰτούμεθα ἢ "νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν "ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν. δ». Ὑπεει. 
13; Μαῖι. ν. 37). ᾳ ες. 13 σεβ. 
τῇ δὲ ἡ ου Ἶ δ, ἵν. ταν Εἰ 

τ Νες. 4 τε. 
Οἁἱ. ἰξ. 8, ἐὰδϊ. 5, Ῥαὺ] εβρ. 

ἐνὶ. τοι ν. 
8- Μεῖι. χὶν. 2; ἔσοας. νυἱὶ. ς; τ᾿ (ος. 

Ἰνπερ οἵη. ὈΕΕΩ, ἀ, ε, ἔ, σι, Νυϊς., Απρτϑι., εἴς. 

35καὶ νπερεκ. ὅ.07τ., 5.ἢτ. εἰ Ρ., Απιδτβε. 

ἙΕᾶοκ., εἰς.), τῆς Βοῖε ἀρετή οἵ ἐχεοείϊενες 
θαι ἰ5 ἰπ αοά; οἱ, ἡνάδῥβ, τε γῆν 
πληροῦσθαι πάσης ἀρετῆς ἧς π' 
ἰστὶν ὁ Θεός. ἴι ὑτίηρβ τε ψΒοῖς δεϑαν 
ἙῬΤΆΡΗ ἴἰο ἃ οοποϊυδίοη ννογῖῃν οἵὨ 1186}, 
βίην 8 ἴο ἃ Τοοποερίίου ᾿νΒίοἢ 50γ- 
Ῥᾶββεβ 4}} τηλι πδ5 γτεοεάεά ἴἴ, δηὰ 
φΑτγγῖηρ υ8 ποπλ {πε ρτεαὶ ἰάξα οἵ ἴῃς 
ζυ] 685 τη ΟἾγίβι ἴὸ πε 51}}} στοδῖεσ ἰάςα 
οὗ τπεὲ δυίπεββ ἰῃ σού. Νοσ ἰβ ἴξ Δὴγ 
νι! οδ)]εςιίοπι ἴο ἰξ τπδὲ ψνμαῖ 8 1ῃ8 μὰς 
Ῥεΐογε υ8 ἰβΒ ψνῇδι σδῃ πενεσ ὈῈ δἰἰδιποᾶ ἴῃ 
τ 18 1ὲ. [τ ἰ8 δη Ἰάεξαὶ, εβϑεπτδ!ν τῆς 
88π|6 85 ἴπαϊ ςοπιαϊπϑά ἴῃ (πε ἱπ)υποιίοη 
ἴο ὃς ῥεγήεεί ἃ5 οὐγὐ Ἐδίῃεγ ἰπ πδάνβηῃ ἰ5 
Ρετγέεοι (Μδῖι. ν. 48). ΤῊΪ8 ἱπιεγργαίδιοη 
4180 ἱς πηοϑβὲ ἰῃ παστηοην Ψ ἢ τε ρτεαδῖ ἰάςα 
οἴ τῆς ἱπατυεϊ πρ οἵ ΟἸγίβι ἰπ οὺγ Πεαγῖβ, 
εχργεβδίηρ ἱπάεεά ννῃαὶ ἰ5 ἱτηρ ἰεά ἴῃ τηδῖ. 
[π Ομ τί τῇς πλήρωμα οἵ ἀοὰ ἄννεὶ!δ ; 
80 ἔα 45 Οἢτίβι ἄννε!]8 ἐπ 5 ἴπε πλή; 
οἵ αοὰ ἰ5 'π υ8. [π τπαὶ ἱπάννε!]ηρ [168 
ἴδε ροββί δι εν οὐὁἨ οὐ στονγίηρ ἰπ πιογδὶ 
ἐχοαίϊεηςς οἡ ἴο ἴῃς νοτν ᾿ἰπηῖς οὗ 411 τπδὲ 
ἰ8 ἰπ αἀοάὐ Ηἰπιβοῖῦ, Τμδὶ πον πιρῆς Ὀς 
σἰγεηγικεμεὰ ἴπὰ ἴπε ἱππεσ τδη 80 48 ἴὸ 
Βᾶνς Ογβι᾿ Β "ἰνίηρ, ἀπά δϑίἀϊπρ' ργεβεπος 
ἰπ ἴπεπλ, δηὰ ὃς δὰ Γ[ΠετεῦΥ ἴο ἴπε ςοτὰ- 
τεμεπβίοη οὗ Ηἰβ ἰονε δηὰ ἴῃς ρεγβοπδὶ 
ον]εάρε οὗ τμδῖ ψνῆϊοἢ γεῖ ΒυΓΡΑ 8868 41] 

κηον]εάρε, ἀπά δἱ ἰδδὲ ὃς δἰ]εὰ υν πῃ 411 
δρί γί τυ] ἐχοθ]εηςε ἐνοη ὉΡ ἴο {Π6 πηεᾶδυσα 
οὔ τμε σοτηρϊεῖε ρεγίεοτίοη ἴηδιὲ ἰδ ἱη αοά 
Ηἱπιβε!--- ἢ 15 ἰ8 τπ6 βύγεερ οὗ νῇδι Ῥδυ] 
ἴῃ δῖ8Β ργάυδθσ ἀεβίγεβ ἴου ἴῆ6βε ἘΡἢεβίδῃβ 
50 ἰδῖς βυπκ ἰπ μεδίμεπ Βορείεββπεββ δηὰ 
δοάϊεββηςββ. 

Νν. 209-21. Α ἔεγνεηϊ δϑογίριίου οὗ 
Ῥγαῖβε ἴο αοὰ εἼνοϊκεά ὃν ἴδε τῃουρῃε οὗ 
τῆς ρτεδὶ τππρθ ΨΏΙΟΒ ΗἰΒ στᾶοε 88 
δἰτεδὰν ψτουρῆς ἴῃ ἴπεβεὲ ααπε]εβ, ἀπά 
(δε ρτεδῖοσ {πππρ8 οὗ ἴῃς ἔαΐυγα νι ἢ τῆς 
βᾶπιε ργᾶος ἀδβίϊπεβ ἔογ ἴπεπὶ δπὰ ψουϊά 
Ὠδνε τΠ6πῈ δἰϊδίη ἴο. 

γεσ. 2ο. τῷ δὲ δνναμένῳ ὑπὲρ πάντα 
ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ αἰτούμεθα 
ἢ νοοῦμεν: Νοῖῦ μπίο Ηἴνι ἐλαὶ ἐς αδὶε ἰο 
ἀο ἐχεεεάϊηρ αδεπάαμπέϊν αδουε αἷΐ ἐμπαὲ 
τοῦ ατὰ ον ἐλίπλ. 80 ὈοΓἢ ΑΝ δπά ΕΝ; 
25 αἷ5ο ἴπε οἷά Επρὶβῃ Ν εγβίοηβ, Ἴχοςρ- 
τς ΥΝΊς!. (““πιοτε ῥ᾽ επιεουβὶυ ἵπδη ΜῈ 
ἄχεη ᾽᾽, ον. δηὰ Εδεπ). (““πιογε δϑυη- 

δεν νμιν Α 30, 63. 

ἀδηῖν τπδῃ ννε ἀεϑίγε ἢ. Μοῖε εχδᾶςιν 
ἐξ Ξξ, “"δὸϊ]ς ἴο ἀο δεγοπά 1] τίη ρβ, εὑ ρεῖ- 
δϑυπάληι θεγοπὰ ναὶ ννε δβκ οσ τίη κ᾽ 
(ΕΙ1.). ὙὟὙΒε τῷ τείετβ παϊυγα!γν ἴὸ σώ, 
τῆς τηδὶπ βυδήεςς οὗ τῆς οἷς ρδγαρταρῃ. 
ΤΠε δέ [48 βοπηεϊπίηρ οὗὨ ἰϊ8 ὑγορεγ δά- 
νεγβδῖνε οτος, ἴπε οοπίγαβδὲ Ὀεῖννεεη τῆς 
Βδ)εςῖβ οὗ ἴπε Ὀϊνίπς τᾶςς δπὰ τῆς 
Ὀίντης αἰἴνεῖ οὗ τῇς σταος δεὶπς ἴο βοπὶς 
εχίεηϊ ἴῃ νὶενν. Τῆς ἀοχοιθΕΥ ὐϊηδν τε 
Ψ»Βοῖε ργεσεάϊπα ραγαρταρὴ δηά τῇς ἢτβι 
ταλῖη ἀινὶβίοπ οὗ τῆς Ἐρίβιϊε το ἃ διτῖίηρ 
οἷοβε. [18 θεδὲ ρασγα! εἰ ἰ8 ἱπ Εοπι. χνὶ!. 
25-27. Τῆῇε ὑπὲρ σᾶπηοὶ ὃς Κα ἂἃ8 δῃ 
δἄνετο (Βεηᾳ.), θυϊ ρονετηβ τῇς πάντα. 
Τῆς πάντα Δραὶπ ἰδ ποῖ ἴο δε ςοππεοῖεὰ 
ψ ἢ ἀπε ὧν 485 ἰξει “ 411 [δὶ νγὰ δϑκ᾿"; τῆς 
εη. ὧν ἰ5 ἀυς ἰο τῆς εογῤαγαέξέυε ἴῃ ἴῃς 

ὑπερεκπερισσοῦ, 88 ἰπῃ ἴῃς ῥγενίουβ ςᾶ8ς 
οὗ ἴδε ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως. 
Ευτίδετ, ἴῃς ὑπὲρ πάντα ἄοε8 ποὶ Ῥεΐοῃ 
το ἴδε δυναμένῳ, Ὀυϊ πιακεβ οης ἰάεα υυἱϊ 
1ῃε ποιῆσαι. ΤἼυΒ ννε πᾶνε ἵἴννο ἀϊβείηςι 
ἀεβοτίριίουβ οἵ αοἁ πετε, ἴῃς βεοοηὰ οὗ 
ΨΠΙΟἢ ἐχρ᾽αίπϑ δηά ἀδνεῖορβ ἴπε τἱμουρῆι 
οἵ τῆς ἤγβι. Ἧς ἰβ ἀεβογίδεά ἤγβε χεηοτ- 
ΑΙἸν ἴῃ τεβρεοὶ οἵ {πε δυβοϊ αἴθ ςββ οἱ Η 59 
Ῥοννεσ, 88 “" δδὃϊε ἴο ἀο Ὀεγοηά 81]1} (Ὠΐη δ," 
“Δ ὉΪ6 ἴο ἄο ποτε ἴδῃ 41],᾽" ἐ.6., Οης ἴο 
ΨΠοβς εἰϊοίεπου τπεο ἰ8 πὸ [ἰπιϊς ; πὰ 
{πε Ψ ἢ πιοῖς ρατγιΐσυϊα τείδγεπος ἴὸ 
τῆς οα86 οὗ Ραυΐ δπὰ ἢίβ ἔεϊ ονν- ες] ενοῖβ, 
8. δϑϊες ἴο ἀο δῦονε τιεάϑυγε ὑεγοπηὰ 
δηγιμίηρ ντἢ ΠΟ οὖν δδκίπρ οὐ ἐνεπ 
οὐὖγ τπηϊηκὶπρ ἰδ ςοηνογβαηῖ ; πυρεγαδυη- 
ἀδπεν Ὀθεγοπᾶ πε υἱπιοδὲ τεαυεβῖβ ννα 
οἂῃ τᾶκα ἰῇ ῥγαυεσ, ΠΔῪ Ὀεγοπά δ]] 
ἴπαῖ οδῃ βυρρεβὶ 86} το οὐγ τηϊπβ ἱπ 
τπεῖγ πἰσῆεβίὶ νεπίυτεβ. Τῆς νετῦ νοεῖν, 
δεῖς υβεὰ οἵὗἉ ἐλένκέηρ οὗ 5 ἀϊδβιϊ συ ϊδηοά 
ἔτοτι ἀϑελέηρ ἴοτ, ἢδ8 ἴννο πηαίῃ [ἰηςβ οἵ 
ταδδηΐηρ, υἱΣ., ἴο ππδεγείαπα ἀπὰ τὸ ῥοη- 
ἀδν οἵ εομιείδγ. ΤῊε Ἰατίεγ 5 ἰη νίενν Πετε. 
Τῆς βίγοηρ, ουπκυϊαῖίνε ὑπερεκπερισσοῦ 
Οὐουβ ἀραΐῃ ἰπ 1: ΤΏΕΒΒ. ἰ". 10, ν. 11. 
ϑυοῃ σοταρουπάβ υἱτἢ ὑπέρ ἀὐπερλίαν, 
ὑπερπερισσεύω, ὑπερινικάω, ὑπερυψόω, 
ὑπερανξάνω, ὑπερπλεονάζω) ἀτε οἤατας- 
ἰετίβεϊῖς οὗ Ῥαυϊ. ὙΠΕΥῪ ὅγε ποῖ επείγεὶ 
Ἰἰπυιεὰ το Ὠίπι (6... ὑπερπερισσῶφ, Μαι 
νἱϊ. 37; ὑπερεκχυννόμενον, [κε νἱ, 38). 
Βυΐ Τῆεν ἃτα πιο πῆοτε υϑεὰ Ὁγ Πὶπὶ 
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ἐα Οοτ,χίν. 21. αὐτῷ ἡ δόξα "ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ; εἰς πάσας τὰς 
1ρ, 2) 

ὑ ετε: γενεὰς τοῦ " αἰῶ 
Οὐἱϊγ; 
Ὁ α. νἱΐ. 18. 

αἰῶνος 2 τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

τὰν τ΄ εκκ. και εν Χρ. [η. ἈΑΒΟ 17, 73. 80, 213, ν., Οοριί., ες. εἴς. ; εν Χρ. ἰη- 
και (εν Απηδτβί.), τ᾿ ἐκκλ. Ὁ Ὁ, ἁ, ε, ἔ, 5, Ν]οϊοτίη., εἴς. ; εν τὴ ἐκκλησια ἐν 
Ιησον (εχ, ὈΆ(Χρ. [η. ἐν τ. εκκ. ΕἸΚΕΡ, πιοβὲ τηβ8., ϑυττγ., δἱ., Οῆγγβ., Τπάσι,, Πδση.- 
τεχῖ, ΤΗΙ]., Οες. 

3 τον αἰιων. οτῃ. ΕΌ, (οἱ. ; ἦκπ ονιπέα Ξσεμία ςσεμίογμνι, ἃ, ε, Ατηργβῖ. 

5 ἀμὴν οπ|. 57, 67 

τῇδ ὈΥ δηῪ οἵδε ΝΊ ντίϊεσ, οσουγτίηρ 
ΠΟΑΓΪ τπγίοα 25 οἥδξῃ ἱπ ἴδε Ρδυϊηα 
Ἐρίβεῖεβ. δπά τῆς Ἐρίδβεϊε τὸ τῆς Ἠεδγεννβ 
Ὧ5 ἷπ 81} ἐῆε οἵμε ΝΎ Ῥοοκβ (οὐ ΕἸ]., 
ἐπ ἴοθ). ϑυοῖ ΒοΪἃ οοπιρουπάβ ἄγε “ἷπ 
Κεερίπρ ἢ τῆς ἱπιεπβιῖγ οὗ Ὠὶβ ρίουβ 
ἔεεϊηρ, νν βίο βίτυρρίεβ δϊεσ δάεᾳυδίε 
εχργεββίοη " (Μεγ.).--κατὰ τὴν δύναμιν 
τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν: ἀρογάριςς ἐο 
ἐκε ῥοιοεν ἐκαέ τυογκείᾳ ἱπ 5. Ὡς 
ρονγεῖ "ἢ ἰπ αυσϑιίοη ἰ8 ἀουδιῖεβ8 ἴπε 
ἰηννατὰ ορεζαϊΐοη οὗ τπε Ηοΐγ ϑρίτϊιξ., 
Τῆς ἐν ἡμῖν ἢδ45 (πε ἴοτοε οἵ δη ἄρρεδὶ 
ἴο ςοπϑβοίουβηεββι. Τὴῃ6 ροννεσ ἴμαὶ ψνα 
Κπονν ἴο ὃς ορετγαῖϊνε ἰῃ οὐυζδεῖνεβ ἰδ 
ἃ νηΐπεββ ἴο αοά᾽β δδι]Π ΠΥ ἴο ἄο βυρεῖ- 
ΔΌυπἀΔ πεν θεγοπὰ ννῆδῖ ννε δεῖς οἵ {πιῆ κ. 
ΤΒς εβῆοϊεπε ροννεσ οὗ ννῃϊοῃ γε πᾶνε 
ἐχρεγίεπος ἱπ ουγβεῖνεβ τεργεβοηῖὶβ ἴδε 
ταεάβυζς ἂπά στηοάς οὗ ἔπε [ἰπλ}||685 οἃ- 
ῬδοίΥ τῃδὶ 18 ἱπ αοά, ἀπά ὃν ἴδε οπε 
Ψε οἂπ ςοποεῖνε οὗ ἴπε οἵδε απὰ ἰζυβὲ 
ἰἴι., ὙὯὯε ἐνεργουμένην τπηυδὲ Ὅς ἰᾶίκεῃ 
Βεῖα ποῖ 88 ρ888., ὑυῖ 25 τη ἀϊε (οἷ. 6]. 
ν. 6). ἴπ (οὶ. ἱ. 29 ε βᾶνε ἴδε βἰπχίϊδς 
Ῥἕτγαβε κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν 
ἐνεργονμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. ΤὙἸπεῖς 
ἴε ἰβ υδεὰ νυν ἢ τείεγεπος ἴὸ ἴπε ΑΡροβιῖς 8 
ἰαδομν πὰ εἰγίυἱηρ αἱ τἴπε εἰπῆς; Πεῖε 
σΠἸ τεΐεσεηςε ἴο ἴπε 1δι1π|ε8 οὗ αοἀ 5 
ξαΐυτε ἀδδὶη 8 ἢ ΠἰΒ σοηνετίβ. 

Ψψεῖ. 21. αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἐνχ ᾧ ᾿Ιησοῦ : μπίο Η ἐπι δὲ ἐλκε ρίονΥ 
ἐπ ἐπε Ομμγολ ἐπ ΟἈγὶσέ ϑέεσμς (Ὀεῖίετγ, 
“δηὰ ἴῃ ΟΒγίδε [1ε808᾽}). [π ἴῃ αὐτῷ 
πε ρτεαὶ ϑυδΊεοι οὐ ἔπε δβογίριίοη ἰδ 
παιηεά τπς βεοοπά {ἰπ|ὸὲ ἢ τεϊοσγίςδὶ 
εἰαρμδβίβ, πὰ δ8 ἰΐ ϑίδπᾶβ ἤγεβι ἱπ ἴῃς 
βεπίεπος εἴη (ποὶ ἐστί) [8 ἴο ὃς Ξυρρ ϊεά. 
Ὅῆς δγιοὶς ἢ δόξα ἀεῆπεβ ἰὶ 45 ἴδε 
ἼοτΥ ἴμδὶ ἰδ ἄυε το Ηἰπι, ογ (παῖ Ὀεδτ8 
ἰτη. Απὰ τπδὶ “ ρίογυ " ἰδ ἴο ὃς ρίνεῃ 

Ηἰπι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, πε Οδυτοῦ δεὶηρ 
{πε ἀοπιαίη ἰπ Ὡς πε ργαῖδε τμ δὶ ὃ6- 
Ἰοπρβ ἴο Ηἰπὶ ἷβ ἴο θὲ τεπάεγεά Ηίπι. 
ὙΒε τεδάϊπρ οἵ πὸ ΤΕ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, [ΟἸἸοννΒ Βυ ἢ δυϊπογί τε 
85 ὈἾΚΙ,Ρ, ὅυσγ., Ετῇ., Ασπι., αοῖῃ. [ἰ ἰ8 
τεπάεγεά Ὀν βοπῖς “ἴῃ (ες ΟΒυτοῦ τολέολ 
ἐς ἱπ Οἢτίβε ]6βυ5᾽", Βαϊ ἴΠετε ἰ8 ΠΟ ενΐ- 

ἄεπι γεϑβοη ἔογ ἀδῆπίηρ δε Ομυσο ἢ Βετε 
δρεοί πολιν 45 ἐμ ΟἈγίδέ ; ἴοι ἴΐ ἰδ ἴδε 
ΟἈ γί σίέαπ ΟΒυτοῖ τπδῖ ἰ8 ον ουδὶν τηεᾶπε, 
ἃηὰ {πετε ἰβ πὸ πεεὰ το ἀϊδβεϊη συιΐβῃ ἰξ 
ἔτοπι ἴπε ΟΠυτοῇ οὗ [δγαθὶ. ϑυςῇ ἃ Ἴοοη- 
βίγυοτίοη, ἴοο, ἀεί συ 5ῃΐπρ οπα Ομυτοῖὶ 
ποῦν ἀποδεῖ, Μουδ μδνεθοςα εἰεᾶγεσ ἱξ 
τῇ ἄΡΡθᾶγ' Ὅτε ἐν Χριστῷ, Δ]- 
τῃουρῇ ἴῃς δὔβεπος οὗ [δε δζίιοἷς ἰβ ποῖ 
ἴλιαὶ τὸ ἴξ ( : ΤΏςδ5. ἱ. σ, εἴς). Ηεηςς 
ἴδοβε ννῆο ἰοἶϊονν τῆς ΤΕ ἴδε ἐς ψοτὰβ 
ἃ5 ἵνο ἀϊδείποιϊ οἴδυβεβ, ἐν τῇ ἐκκλησίςφ, 
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, υπάετϑιδηάϊηρ [Πδπὶ ἴοὸ 
τιεϑῃ [μα {πε ῥγαΐδβε ννῃὶςῇ ἰβ ρίνεη ἱπ τὰς 
ΟΒυτοῦ ἰβ ὑγδίβε σίνεπ πὶ Οἤγβι ἰη νίττας 
οἵ μεσ υπίοη ἢ Ηΐτ 45 ες Ηεδά, οσ 
τακίηρ ἴῃςπιὶ ἴο ροῖπὶ ἤγβὲ το ἴῆε Οπυσο ἢ 
Ὧ5 “ἴπε ουϊννατά ἀοπιαὶπ ἰπ ψνὩῖο8 αοὰ 
ἰβ ἴο δε ρτγαϊβεδ᾽᾿" δηὰ ἴπεπ ἴἰο ΟὮἩείβε 
88 τῆς “Βρίγίτυδὶ βρῆετε ἴῃ νυ μῖς ἢ ἘΠὶ8 
Ἀβογρτίοη οὐἨ ργαίβε ἰβ ἴο ἰᾶκε ρίδςς"᾿ 
(Μεγ.), ἴὲ θεῖπρ οὐἱν ἐπ Ολγέεέ ἴῃᾶὶ 
δεϊΐανεῦ ογ Οπυτοῇ σδη γε δ ]}}γ ργαῖβε αοά. 
Τδετε 15, ποννενεῖ, ἃ 5π|8}1, Ὀυῖ ἱπηροσίαπε 
δάάϊτίοπ τηδάς ἴο τῃε τεχὲ Ὁν βοπὶς οὗ ἴδε 
οἷ ἀεβὶ δηὰ Ὀεβὲ δυϊπογίτἰεβ, Ὁ. ἴδε ἰπδοῖ- 
τίοη οὗ καί Ὀεέοτε πε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
Τῆς ανίάεηος ἰδ 80 βίτοπρ (ΒΙΑΟ, 17, 
ΜνΝυΐϊρ., ΒοΒ., εἴς.) τδδὶ τῆς καί οδη 
βοδιςεὶν θὲ τεΐυ δῃὰ 1 ἰβ δοςεριεά ὉῪ 
ΓΤΤΕΝΗΚΝ. 80 τἢε βεπίεπος Ῥεοοσηες 
“Ἴ1η ἴῃς ΟΠυτοῦ ἀπά ἰπ ΟἨτῖδι [δ ου,᾽" ἀπά 
δε ἰάςα ἰβ ται ῥγαῖβε 'ἴβ ἴο ὃς ρίνεη ἴθ 
αοὰ δηὰ Ηἰ5 ρἱοτίουβ ρετέεςτοηβ βῆονγπ 
ἔοτῖ ἢ ῬοΙΠ ἴῃ τῆς ΟδασοΒ Ἐς ἢ ἰ8 (δα 
Ὀοάν, ἀπά ἴῃ ἢ τίβεὲ ψνῆο ἰς ἴῃς Ηεαά---ἰπ 
τὴς Ομυγοῦ 48 ομοβεη ὃῪ Ηἰπὶ, ἀπά ἴῃ 
{πε ΟὨγίῖβι 35 ρίνβ, γαϊβεά, δηὰ εἼχαϊιεὰ 
ὃγΥ Ηἰπι. 8580 αυρι, νἱἢ 4 βογηεννῃδὲ 
Βιπι αν ἰάδα, υπάετοιδπᾶβ ἴδε βεῆβε τὸ 
ΡῈ ἴπαι τῆς ρἱογινίηρ οὗ αοὰ τᾶκεβ 
Ρίδος ἱπ ουϊννατά-τνῖβε ἰπ ἴῃς ςοἶγοὶς οἵ 
ἴδε Οδυγοῆ ἂπά δὲ ἴπε βαπηα {ἰπὲ ἴῃ 
βυςῇ ἰηνναγά-νν8ε τῆδῖ ἴτ ἰδ ἰπ ΟἾσίβι.--- 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν 
αἰώνων. ἀμήν: μπίο αἱϊ ρεκπογαίἑοης 70᾽ 
ἐυέν απὰ εὐέγ. Απιεν. οτε ὄχδοῖν 
“ἀὨῖΟ 811 τῆς ρεπετγαίίοῃβ οὗ ἔπε ἀρε οὗ 
{πε ἀρεβ. Απιεη." Αποίῖβογ οἵ ἴδβεθε 
τεδυρ]ςδιεά, ουπκυϊαιῖνε ἐχργεββίομϑ ὈΥ 
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Ιν. 1.1Ἅ ᾿ΠΕρύΚΟλα οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ " δέσμιος ἐν κυρίῳ,; “ ἀξίως «-- μαι, 
ἃ περιπατῆσαι ὅ ἂν “ κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2. " μετὰ πάσης ἢ τα- κι δα, 
Ὁ ΟἈ. Σἰϊ. ̓  σεϑ'. Ἔστὴ διὰ ςουβίσ., ἔσω. χνὶ. ς; ῬΒ]]. ἱ, 27; Οοἱ. ἱ, το; ᾿ Ὑμδββ. εἰς Ρμι! 
ϑπῖΣ ἐς ] Ἰοβη δ ἡ τὰν τις αὶ. αὶ αὐ Ἐπ; Ῥηίαευ ῬΑυὶ πη 7ο0δη. « Βοῃ;. χί. 39: τος. 

18; Ῥαὺυϊ οἰΐν, εχς. 2 Ῥεῖ. ἱ. το. ΓΑ -Ξ Μεαιι. 8; 
1 Οἤτου. χαΐχ. 22 δἱ. ἔς. 
Σ Ρεῖ. ν. 5; δεα Ῥβ. Ἴχχχ. 2. 

᾿ξν Χριστω ἐδ ΕἸῇ. 

ὙΜὩΙΟἢ ἴῃς πιϊπὰ οὗ τιᾶῃ ννογκίηρ ννἱτἢ {πε 
Ιάεδϑ8 οἵ τἴπχε Ἰδθουσβ ἴο σοῆνευ ἴδε ἰάξα οὗ 
ἴῃς εἴεσωδί. ΤὩς ἰοσγπιυῖα τλδυ Ὀ6, 85 ννᾶβ 
βιρρεδβίςἀ ὉγῪ Οτοιίαδβ, ἃ ςοπιοίπείοα οἵ 
ἔνο ἀϊδιίποι ῬὮγαβεβ οἵ βἰ πη ]ᾶσ τιεδηίπῷ, 
οης ἰπ ψνδϊο ἢ ςοπιίηυδηςε, 6δηάϊε88 σοη- 
ἄπυδηοε, 8 ἐχρτεββεὰ ἱπ ἔειτηβ οἵ γενεά, 
γενεαί (ζ΄. 4... Ἰμὰκς 1. 5ο; εἰς γενεὰς 
γενεῶν, οἵ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς νὴ 
ΕΥΤΓΝΗΚΝ) ; ἀπά δηοίμεν ἵπ ψβῖο 
τς βαπλε ἰάεβ ἰ8 εχργεββεὰ ἴῃ ἴεγτὴβ οὗ 
«ἰών, αἰῶνες («Γ. εἰς αἰῶνας αἰώνων, εν. 
χὶν. 11; εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ΟΔ]. 
'. 5, εἰς). Τῆε ρεουϊατίεν πεσε ἰβ τῆ8 
ςοπ)υποιίοη οὗ ἴῃ ἔννο ἐογπιυΐα δηά ἴδε 
υες οἵ (δε Ξβίπρ. «ἰών ἰπ τε Ἰδεϊετ; ο(. εἰς 
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 3 ΕΞάτ. ἱν. 8; ἕως 
αἰῶνος τῶν αἰώνων, Ὠδη. νἱΐ. τ ; εἰς τὸν 
αἰῶνα [τοῦ αἰῶνος], ΗςὉ.ἱ. 8; εἰς ; ἡμέραν 
αἰῶνος, 2 Ῥεῖ. ἰϊ, 18. ὍΣ ρῥγεςίβε ἰάεᾷ 
ἀπ άετγίπρ ἴπς ρῆγαβε ἰδ ποῖ αυΐϊΐε οἰθᾶσ. 
[τ πᾶν ὃς τῃδὶ {πὰ δνετ]αβεπρ ἕατυσε ἰδ 
τθουρῆι οὗ ἃ8 οπε Ἰοήρ “δ8ε  εγῃδγαοίησ 
ἴῃ ἴξ δη υπηυπηδετεά βυσοαββίοη οὗ “ ρεη- 
εζϑιίοιβ ᾿ δηὰ πιδκίηρ ἴῃς δυπὶ δπὰ σγονγῃ 
οἵ 411 Ῥοβϑίδ]ς “αρεβ᾽. Οτ ἴδε “ἂρε οὗ 
18ὲε ἀρεβ᾽ τῇδ ̓  ἢᾶνς ἴδε ἔοτος οὗ ἃ δυρεῖ- 
Ἰλῖῖνε, “τῆε ρὲ ῥαγ ἐχεείϊεμεε,᾽" τἰἢς “ 
Βεβίάς ψΒίοι ἔβοτα ἰδ ἤοπ6 ΟἴΒοσ ἴὸ 
παπγεά,᾽" δηὰ τῃδὶ τεραγάεά 5 ςοπιλίπἰπρ 
ἴῃ ἱπθεὶς ]} οοποείνδθις “" δεπογαδιοηϑβ "᾿. 
Μοτσα ρῥγεςίβαϊυ, ἴδε ἰάςδ οἵ ἴῃς Ῥαγομοίά 
ΤΑΔΥ ὃς ὈεΠὶπά 411, ἰπε ἀρε (ὁ αἰών) Ρεΐηρ 
ἴδε Μεκβίδηϊς ἂρεὲ ψῃϊ ἢ ορθηβ ἢ ἴῃς 
Ῥαζουβίδ, δτίπρβ 41} οἴδες ""ἀρεβ᾽ 
{πε “᾿ βεπεγδίίοπβ " Ῥεϊοπρίηρ ἴο ἵμεπὶ τὸ 
Δ επά, δηὰά ἰ8 ἰδεῖ τὸ ἐπάυτγε ἔοσ ὄνος. 
ΤΒυβ, 88 Μεγεγ ρυΐβ ἰϊ, ἴῃ ἰάδα 18 τῃδι 
πε εἴογυ ἴοὸ ὃς ρίνεη ἴο αοὰ ἴῃ ἰἢς 
ΟΒυτοῆ δηὰ ἱπ Οἤγίϑε ἰἰ6 Ηεδὰ ἰ8 ἴὸ 
“δῃηάυτε ποῖ ΟΠΪΥ ὑρΡ ἴο {πε Ῥασουδία, 
δυῖ τῃδη αἷβο Ἔνεῖ οηννασζᾷ ἔγοπιὶ ψεπεγᾶ- 
τίοη ἴο ρεπεγδιίοη ἰπ ἴῃς Μεββίδηϊς ὅβοῦ 
--σοπβεαυεηιὶν ἴο Δ8ι ποῖ πηεγεῖν εἰς τὸ 
παρόν, αὐ αἶρο εἰς τὸ ἀΐδιον". Τῆς 
ἀμήν, ἜΜΕΝ οὐουτβ 80 ΒεαυςπεΥ ἴῃ ουὖυς 
1μογά 8 ἀϊδβοουτβοβ δὲ ἴπεῈ Ὀερίπηίηρ οὗ 
ἂπ Δδβῆγηδιίοη, ἰ8 ὑϑεῦ δοῖε, 248 80 
οἴεη ἴω ἴῃς ΟἹ, δὲ ἴῃς οἷοβο οὗ {πε 
βεηΐδηοεα ἰπ ἴῃς βεηβε οἵ 50 δε ἐέ (υΧΧ, 
Ὑέγοιτο: τ΄. Νυπι. ν. 22, εἰς.). [τ ννᾶβ8 
τε ρεορίε᾽β δαβϑϑεπὶ ἴῃ ΟΤ εἰπηεβ ἰῸ ἀε- 

Ὁ, ΟὮ, ἱ, 5 τεῆ. : 
ΒΑΚ χσ. το (Ῥαυ); ΒΜ ΝΑ “3; Οοἱ. (δὴ 18, 23, 1, εἶτ Ῥαυΐ σαὶ, ἐχς. 

3 περιπατησατε 17. 

οἰαγαϊίοηβ πηδᾶς δὲ βοϊεζηπ ΒΒ πι ες 
(Ό εις. χχνῖϊ. 15; Νεῆ. ν. 13, νὴ! 6, εἴς.). 
ἴτ ννὰβ αἷβο {πεῖς γτεβροῦβε ἰὼ ὑ τ ΚΣ 
οἤετεά 'ἰπ τς βυπαρορυς, ἴτοπὶ 
τ Οος. χίν. τό γε ρδῖπενγ τπδὶ ἔπ8 8ς οὗ 
πε Ψογά 88 σοπιπυεὰ ἰη ἴδε ΟΠ βείδη 
ΟΒυτζγοῖ. 
Οηάρτεε ἵν. ν. 1:16. ΜῈ τδὲ 

ἴουσῖ σπαρίες θερίηβ ἔπε βεοοηὰ πιδίη ἀϊ- 
νἰβίοπ οὗ τὰς Ερίβιῖθ. Αβ ἱπ οἴπεῖβ οὗ 
Ῥδυ]᾽ 8 Ἐρί 5:168 τῃε ἀοςιτίπδὶ βιδίεπλεπι ἰ8 
Το] οννεά ὃν τῆς ρῥγαοτίςδὶ επίογοεημεηι 
οὗ ἄυιγ. Ποοιείπαὶ σοηβίἀδγαιίοπβ ἀγεὲ αἱ 
1ῃς 5Άπηε [ἰπὶς ἱπιτοδυςεὰ ἀραΐπ ἔτοπὰ ροϊπὶ 
ἴο Ροΐηὶ 'ἰπ βυρροτῖ οὔ ἴδε ἀυεῖεβ επ)οϊηςεά. 
ΎΒε δογίδίοσυ βεοϊίίΐοῃ σοσπλεηοαβ νν]τἢ 
ἴδε εαγπεϑὲ τεσοπηηεηάδιίοη οὗ ἃ “Πἴππ ἰπ 
οοπέοσγη τυ ἢ τῃς ΟΠ γι ϑιίδη νοσδιίοῃ, 
ΜῈ δρεοῖδὶ τεΐεσεπος ἴὸ πε πεεὰ οἵ 
Βυτα εν, Ἰονίπρ σοηϑί ἀεγβείοη ἂπὰ ἀπίτν. 

νεῖ. ᾿. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ 
δέσμιος ἐν Κυρίῳ: 1 ἐλεγεΐογε, ἐπε ῥγὲς- 
ΟΜΦΡ ἐπ ἐπε Γ,ογάὰ, δεεεσολ (ος, ἐχμοσγι) γοω. 
ἴῃ ποτε Ἴχᾶςὶ δοζογάδηοε ψΠῈἢ τῆς ογάεν 
οὔ ἴδε ννογά9---"1 Ὀοβεεοῇ γου, τΠετεΐοτε, 
Ι τῆς ρῥεγίβοπεσ ἰπ ἴδε ογὰ ". Τῆς οὖν 
οοηποςῖβ ἴῃς ῥγαςιὶςδὶ Ὅδασχε ἢ τδε 
Ργεοβάϊη ἐπε δἰβέοπιει οἵ ἀοοιτίης ἀπὰ ρεῖν! - 
Ἰερε, δῃηᾶ Ἂβι Ὁ} 8Π65 τπῸ οπε ὕροὴ ἴδε 
οἴδες, ΤἼῇα ςοππεοιίοη ἰβ ἴάΚεπ ὉΥ 8οπὶε 
ἴο Ῥὲ ν ἢ τῆς Βιαίεπμεπὲ ἰυδὶ πηλάς ἴῃ 
111, 21 τεραγάϊηρς τῃε Οδυτοὴ (Μεγ.). Α 
τείετεηςε οὗ ἃ ἰαγσρεγ βοορε, πονένεσ, 
δε επΊ8 τηοζε ἴῃ ΠδτγλοτΥ ὙΠ ἐπε σοπίεπῖς 
οὗ τπεὲ ραγαρταρῇ. [τ ἰ8 δεβὶ, ἱπεζγείοσγε, 
ἴο υπάἀετοιδηᾶ ἴῃς οὖν 48 Ὀαβίπρ ἴἢε ἐχ- 
Βοτγίδιίοπβ ὑνῃϊ ἢ ἐο ον οα τῆς ννῆοϊς 
Ῥιςοςάϊηρ 5βιδιεπχεπὶ οὗ ἴῃε στεδῖ τῃϊηρβ 
ἄοπε ἔοσγ ἰῃς τεδάετβ Ὁ αοά᾽β ρστᾶςε-- 
ἔτοπὶ σἤδρ. ἰἰ]. 6 οπννασάβ. Τῆς νετῦ 
παρακαλῶ ἰβΒ τεπάετεά “Ὀοδβεςςῇ " ὃγῪ 
γνιςοϊ., Οον. (Τεβι.), Εδεπι., ΑΚ, ΕΝ, 
ψῆΠς τῆς Οεπαναη ρίνεβ “ΡΓΑΥ ". 
Βυὶϊ ἱπ Τγπά., Οον., ὕταπ., Βίβῆ., ἰὲ 
ἰ8 “Ἔχμογῖ," δπὰ τ ϊβ 15 ἴπε πιοῦε ῥτο- 
Ῥαδὶε βδάς οὗ πιεαδπίπρ μεγε ἰπ νίενγ 
οὗ τῃε ςοπίῖεχι (ΑΙΣ,, ΕἸ].). [π᾿ οἰαρβίοδὶ 
ατεεῖς {δε ἀοπικίπαπὶ ἰάςα οὗ με νετζῦ, 
ἐχοθρὶ τυβδῃ ἴξ ἰ ὑδεὰ νυ γείεγεηςε τὸ 
ἴῃς ροάς, [5 τ1μδὲ οὗ αὐνιονέτλϊηρ οἵ ἐκ- 
λογέϊηρ. ἴῃ ἰαῖεῖ ατεεΐκ ἀπᾶ ἰπ τῆς ΝΤ 
τῆς ἰάεα οὗ ἐπένγοαξέπρ Ὧδ8 ἰϊ8 ρίαος δοπρ 
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ἢ ἀπε οἴμεσ. οὶ ἴῆς ἔοτος οὗ {δε 
τις ῖε ἴῃ ὁ δέσμιος Δηά πε Δπατγίῃτουβ 
ἐν Κυρίῳ, δεε υπάετ [1]. 1 ἀῦονε. Τῆς 
ἐν Κυρίῳ Ὀεϊοπρβ ποΐ ἴο ἴδε παρακαλῶ 
(ϑευετ), δυξ το ἴῃς δέσμιος. [τεχρτεδβεβ 
δε σῤἧεγε νὰ ίη νυ ἢ Π18 σαρεϊν!Ὑ βυὺ- 
δἰβδίεὰ οὐ ἴπε ργομμαὰ οἵ ταὶ ᾿σαδριϊνίγ. 
Ηξε ννᾶβ ἃ ργίβοπες Ὀεοδυβε οὗ δϊ5 ςοῦ- 
πεοιίοη ἢ ΟἾσίβῖ, ἐῆα [οτὰ, δηᾶ ἔοσ 
ὯΟ Οἴπεσ τεάϑοῦ. Αβ ἴῃ Ἵπαρίεσ ἰϊϊ., 80 
Βεσε ἴῃς ἰάεα οἵ τὰς ἀϊρηπίεν οὗ πὶβ οβῆςς 
ΒΕΟΙῺΒ ἴ0 ἰἰὲ θεδίπά (86 πηεπιίοη οὗ δίβ 
ἱπιρσβοηπιεηῖ. Ης ἀεβίρηδιεβ Ὠἰπιβεϊῖ 
“τῆς ρῥτγίβοπες ἱπ ἴπε 1 ογᾶ "᾿ ποῖ ψ ἢ ἃ 
Υυἱενν ἴο βεὶγ ἴῃς ςγνιῤαέάγ οὗ τῆς τεδάεγς 
δηὰ εηΐογος ἢπἰ5 ἐχπογίδιιοη ὉῪ δῇ ἄρρεδὶ 
ἴο ἔεεϊπρ, θυϊ 45 οπεὲ ψῆο οου]ὰ τεὐοῖςα 
ἴῃ δίβ βυβετίπρβ δῃηὰ βρεὰκ οἵ ἢὶβ (γῖδυ- 
Ἰδιίοηβ 885 1Ππεὶσ “ βίοσγυ ̓ (1. τ3.; 6]. νἱ. 
τη). --ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς 
ἐκλήθητε: ἐο τοαϊὰ τσονἐμεϊν οὗ ἐλε εαἰϊπρ 
τοϑεγσισι ἐδ γε τσέγε σαἰϊεά, Α58 τῃε ρῆταβε 
καλεῖν κλήσει οσουτδ (ο, 2 Τίπι. ἱ. 9, ἀηὰ, 
ἢ ἐν, τ Οος. νἱϊ. 20), ἴῆε ἧς πιᾶγ ὃς 
ὉΥ αἰἰγαοιίοη ἴογ ἧ. ΑΒ τῃδῖ, οννενεσ, ἰβ 
ἃ ἀουδιῆι δρρ!ςδιίου οὗ τῆς ἴδνν οὗ αἰίγδς- 
τίοη, δπὰ 45 ἴῃς ἰοστσηυΐα κλῆσιν καλεῖν ἰς 
Ιουπά ἰη Αττίδη, Εῤίοέ,, Ῥ. 122, ἰξ 15 ἴο θὲ 
εχρ᾽αἰποὰ γαῖμεῦ 48 -- ἦν (εἶ. ἱ. 6; 2 Οοσ. 
ἷ. 41; δηὰ Ψνίη.-Μουϊε., Ρρ. 2ολ). ΗΒ 
τῆε ἀξίως τῆς κλήσεως ο΄. πολιτεύεσθαι 
ἀξίως τοῦ εὐαγγελίον, ΡὮΪ]. ἱ. 27; περι- 
πατεῖν ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ καλοῦντος 
(καλέσαντος), 1 ΤΠε58. ἰΐ. 12 ; περιπα- 
τῆσαι ἀξίως τοῦ Κυρίον, ΟΟἱΙ. ἱ. το. 

Νει. 2. μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης 
καὶ πρᾳότητος : τοΐἐὰ αἱ! ἰοτυϊέπεες απὰ 
ν»ιεεζηέσς. ϑιδίεπιεηϊ οὗ πιουσὰὶ ἀἰβροβί- 
τίοπβ νος βῃουϊὰ αἐέξεηα τῃεὶΓ ναὶ; 
μετά ςοπηνεγὶπρ ἴδε ἰάςα οἵ αεεοπιῤαπὶ- 
»ιεπέ, γεϊαίίομ, αϑεοείαἰϊομ, ννὨϊς σύν 
βυρεεδίδ οἴοβεγ εοπίωπεέϊοι, ἐεἰἰοευελίΡ, 
Εϑρθοῖδ!]ν ἃ [6] οννβδιρ νυν πο λεἰῤε. Κτῦ- 
δεν (ϑῤγαολί., ὶ 68, 13, 1) Ραϊβ τῆς ἀϊ8- 
εἰποῖίοη τΠ5--- σύν τινι ἀσποῖεβ γαῖμες 
εοὐεγεηεέε, μετά τινος ταῖμετ σοεχέξέεμοε "᾽ 
(τ΄. Νῖη.-Μουϊε., ΡΡ. 470, 488). ΑΒ5 ἰῃ 
ἴδε οαβς οὗ πᾶσα σοφία (!. 8), πᾶσα τα- 
πεινοφροσύνη οδη τηεδη ΟΠΪΥ “411 Ἰονν]}- 
Π658,᾽ “11 ῥοςοὶ δίς Ἰον»} πε 85,᾽ οὐ “" ἐν ἜΥῪ 
ἀἰἱπὰ οἵ Ἰονν] πε 58,᾿ ποῖ σηήφρρηα κρέας. 
ΤΠε νοσζὰ ταπεινοφροσύνη [5 οὗ νΕΓῪ τᾶζς 
οσούττεπος ἴῃ ποη- δ᾽ 'οα! ατεεκ, ἂπά 
ψ βεη ἴτ ἄοεβ οὐοςὺγ ἰτ Π45 ἴπ6 βεῆβε οὗ 
ῥωειΠαπίηιέγν (Ἐρίοῖει., Π155., 3ν 24, 56; 
7οβερῃ., γ,ειοίει ὕαγς, ἵν., 9, 2). [ἴ 18 
ποῖ υβεά ἰη ἴδε ΟΤ; υϊ ἱπ τε ΝΤ ἐξ 
ἀεποῖεβ οπὲ οὗ ἰπε ῥαςϑέυέ ρίϑςδβ, ὑῃ-. 
τεςορηϊβεά ογτερυάίαϊεά ἴῃ ατεςο- Κοπηδη 
εἰπῖοβ, νΒίο ἢ ΟΠ τί βείαηι εν ἢ45 ρ]οτγίπεά--- 
τῆς Ἰον }πεβ8 οὗ πὶ ννῃῖςοἢ βρη ρ8 το 
ἃ ἴσυε εϑιἰτηδίε οἵ οιγβεῖνεβ---ἃ ἄεερ βεηβα 
οὗ ουζ οννῃ πιογδὶ βγηδ]] 688 δηα ἀδπχεσὶξ 
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(τ΄. Αςῖς χχ. το ; ΡΒ]. 11,3; Οοἱ. 1. χΖ2; 
Σ Ρεῖ. ν. 5; ΟοἹΪ. ἰΐ. σϑ8, 23, οὗ ἃ ἔ215ε 
Βυπ 11"). πρᾳότης, οτ δείϊες πραύτης 
(ΤΤΥΜΝῊ) ἴῃ τᾶς Ἰδῖες ἔογπὶ δηὰ νϊϊουῖ 
ἰοῖᾶ δυθβογίρι; οὐ. Βυτίπι., Ογανε. οΥΝ. Τ. 
Ογεεξ, Ρ. 26 (ψῃο τεραγάβ {πε ἔοσπι πρᾷος 
85 ΔΡΡΆΓΘΠΕΥ “ ἀπίκηοννῃ το ἴῃς ἰΔπ ε 
οὔτμε ΝΤ᾽" ; δπά Βῖδββ, γα. ΜΝ). Τ. 
Ονεεῖ, ρ. 7 (νῆο {Ππ|ηκ8 ἴπεῖε ἰ8 ποῖ 
δυβηοίεπε ενϊάεηος ἴο ἀεοίάε δεΐνεεη 
πραότης ἀπὰ πρᾳότης). [Ιἱ πιεᾶπδ πιογα 
τῆδη νιοάεείία (Ν ]ρ.), πιαπεμείμαο, ἁταρ-. 
αξία, ρεπέϊεηο5ς, οἵ ἐφμαπίνιϊέγ, ᾿παβταυς ἢ 
85 ἰξ δ48 τεραγὰ ἴο οὖς διἰεἰυἀς τονγαγάς 
(οά 885 ννεϊ] 48 ἰονναγάβ πηεπ, δῃά ἱποϊυάδς 
τῆοσε ἴπδη ουϊνατὰ Ὀεμπανίους οὐ πδίυγδὶ 
ἀϊδροβίκίοη. [ξ 15 ἃ θταος οἵ τῇς ϑρίει, 
ἴδε ἀϊδροβίκίοη οὗ Ἰοντπρ; βυδτηϊββίνεηεβϑ 
ἱπ ἴπε ἢτβὲ ρίδοε ἴο αοἁ δηὰ Ηἰβ ἀεαϊϊηρο 
νὴ τἢ 8, ἀπά, 45 πε σοπβεαυεπος οἴ (Βδῖ, 
οὗ ᾳυϊεῖ τεδίταϊηϊ, το ἄπεββ ἀπά ραϊίεηι 
ὐπεραίίοη οὗ 56εἰ} ἰη ἕδος οὗ πε ργονοοᾶ- 
τἰοηβ οὗ οἴμεγβ. [ἴἰ ἰβ ἃ πιοσδὶ φυδί!υ, 
τπετγείογε, νυν ἃ ἕᾶσ ννάεσ δοορε, ἃ ἰαγρεῖ 
βἰρηίβοαποε, ἃ ἄδερεσ δπὰ πιοσγε νἱῖδί κε- 
ἰδιίοῃ ἴο σπαγαςοῖοσ ἴΠδη νναβ τπῃουρδὶ οὗ 
Υ ἴῃς ΡῃΠ]ΠΟβορῃεῖβ δηὰ πηογα  ἰδῖβ οὗ (᾿ς 
οἷά ννοτϊὰ, ψῆο τεραγάεά ἴξ ΟἿἹῪ 85 (ῃς 
ορροϑβίϊε οἵ ἀγριότης, ταναρέπεςς5 (Ρ]Δῖο, 
ϑγηιῤ., 1τὸ7 α), χαλι ς, λαγεάμε:ς 
(Ασίβι., Ηἰςέ. Απῖρι., ἰχ., τ), οὐ ἀποτομία, 
γομρήπεος (ΡΙίαϊ,, 26 1 δ. εἀ., 18}; «οἵ. 
Ὑτεηςῖ, 857γ5., ΡΡ. 143, εἴς. ; ϑοδπνίάι, 
ϑγηποη., ο8, 2.---μετὰ μακροθυμίας : ερίέλ 
ἰοηρ- ογίηρ. ὙῊΪΒ ἰ5 θεβὶ ἱΆΚεη 5 δῃ 
ἱπάδερεπάεηι οἴλυκε, Ὡς ἢ ἰ5 ἀενεϊορεά ἴῃ 
τῆς (ΟἸΠοννπρ βεηΐεηςς. ϑοπὶς (Τ εοά., 
Βεπᾷ-., εἴς.) ατίδοῃ Ὀοιὴ ἐμὲ πάσης 
ταπ., εἴς, δηὰ τῃε μετὰ μακρ. ἴο ἴῃς 
ἀνεχόμενοι οἴαυδε. Βαϊ τὨϊδ5 ρίνεβ οἣε ἴοῃ 
βεηΐδηςς, ΒΟ Οὔβουγεβ (ἢς ἐταπβιτίοα 
ἴτοτῃ ἰάεα ἴο ἰάβα πὰ πιδκεβ ἴῃς βενεσδὶ 
οἴδυβεβ 1685 ἀϊβείποιῖῖνε. Οἰδεῦβ ((δῖν., 
Ηεχ1]., Εὐοκ., ΟἹΒ., εἰς.) δίταςῃ! τὰς μετὰ 
μακρ. ἴο ἀνεχόμενοι ; Ῥυΐ το τηᾶκς ἰξ ρᾶτί 
οὗ τῃδϊ οἴδυδε τΔΚε5 ἔγτοπι ἴῃς ροϊπὶ οὗ {πε 
μακροθυμία ἀπά ἀϊδιυγθβ τε Ὀαΐδπςς οὗ 
πε οἴδυβαβ, ἴῃ ὙνΠὶο ἢ γε ἢᾶνε ἄσγϑὲ ἐπε 
δεηετγαὶ ἰάεδα οὗ ψνοσίῃη6 88 οὗ ψναὶκ, ἴπεῃ 
ςοειδὶπ ραγιϊουΐατα ἱπνοϊνεά πῃ τπδῖ, δηᾶ 
ἴδε τῆς ἔυγῖμει ἐχρίαπδῦοη (ἴῃ δε 
ἀνεχόμενοι οἷαυ56) οὗ ἔπε8ς νᾶγίουβ ρᾶτ- 
τἰςυϊατβ ος οὗ (ες οπα ἰδϑὶ ποιίοςἃ. Τῇε 
(εγπὶ μακροθυμία πιεᾶπα δΟΙΏ ἐπάμγαπεε 
ΟΣ εὐμσέαπον ἴθ ὑτεβεηςς οὗ {Π|πε85 ἀπά 
τοῦδε ((οἱ. ἱ. τι ; 2 Τίπι. 1. το; Ηςδ. 
νὶ. 12; ]τπηεβ ν. 1οὴ), δπά, 85 δεῖς (οἷ 
αἷἶβδο Εοχῃ. ἴϊ. 4, ἰχ. 2; 2 Ὅον. νὶ. 6, 
εἰς.), ἴπε δὐπεραιίου οἵ τενεῆρε ἰπ 
Ῥῖεβεηςς οὗ ὑτοηρ--ἴῃε ορροβίϊε οὗ ὀργή 
(Ρτον. χνὶ. 32), ὀξοθυμία (]4π|ε5 ἱ. 10), 
εἰς., ἀηὰ ακίη ἰο ὑπομονή (2 Οος. νἱ. 4, 
6; (οἱ. ἱ. τι; 2 Τίπι. 1]. το; ]ᾶπιεβ ν. 
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πεινοφροσύνης καὶ ' πρᾳύτητος, μετὰ " μακροθυμίας, ' ἀνεχόμενοι τ σον ἵν. 
ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3. " σπουδάζοντες "τηρεῖν τὴν " ἐνότητα τοῦ δε. εἰἶν. 
πνεύματος ἐν τῷ " συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης.2 4. "ἕν σῶμα καὶ "ἕν κ ἔοι. ἅς ἵκΡαεῖ. 

]δγδεβ ν. το; σ Ῥεῖ. 11}. 20; 2 Ῥεῖ. δ. 15; Ῥτον. χχν. 15. 
" Αςῖς χνὶϊξ. 4; σ Οοσ. ἱν. 12; 2 Οοσ. χὶ. τσ; (οἱ. {ϊϊ. 13 Ῥαα; [8ὰ. [χὶϊὶ. 15. 
τ Ὑ8688. ἱἰἰ. 1γ; 4 Ρεῖ. ἱ. το, 15, (ἰϊ. τ4; 188. χχί. 
Υ. 23 ἃ].; ]άγαες ὶ. 
᾿ν 11}. 6. 

ἃ]. ΟΝ ες. 13 οἱἹ 
ᾳ ΟΕ. Ηΐ 16 τεῆ. Ἷ τ Ομ, Ἧι αϑ τοῖς 

Ῥαυ; 
1 Τετγαι δηά οοπβῖσ., Μαῖί. χνὶϊ, 17. 

τὰ ΟΔ!]. ἰΐ. το; 
3. Ὥτει Οοσ. νἱΐ. 37; 2 Οος. χὶ ο; τ Ὑδεῖβ. 

ΡΆΑςα νἱϊ!. 23; Οοἱ. ἰΐ. 19, ἰδ. 14 ΟὨΪΥ; [88. 

τ πραότητος ΑὈΕΈΟΠΟ, πιοβὲ οἴδβεσβ, Οῆς., Εὐιῃ., Ὑβάτγι,, Ῥδπι., εἰς. ; πραν- 

τήτος ΒΟ τῦ ; νπακοῆς 117. 

3ΈἘοτ εἰρ. αἀγαπης Καὶ 1. 

10, 11. Τῆς νογά βεῖο πε ἴο ἰαῖες 
στεεῖς (ΡΙυξ., Μδςς., εἴς.), ἀπᾶ τ ΧΧ; 
δυϊ ἱπ ἀπνσς Βάθ ἴδε εχᾶςι ἈτνΝ Π] 
Βεῖβ ἰπ τὴε ΝΤ.---ἀνεχι ι ων 
ἐν ἀγάπῃ : Μογδεαγὶηρ ἐσόὰα αποίμεν ἐμ 
ἴουε. Ἐχρ᾽απδιίοη δπά δρρίϊςφιοπ οὗ 
πε μακροθυμίαᾳ. ΒΥ ἃ παῖυγα! ἀπά 
Ἑλτα Πῶσ ἱττορυϊασιγ ΨΠοἢ ρῖνεβ εἴεςι 
ἴο ἴδε Ἰορὶς οὗ τε βιἰαϊεπγεπὶ γαῖπεσ ἴπδη 
ἴο ἴδε σοπβιίγυςτίοπι τῆς Ραζῖίς. γενογῖβ 
ἕτοσὰ ἴδε δος. ἴο τῃε ποι. (οἷ ΟΟἱ. ἱ. το ; 
Κεὔρετ, δῤγαελ!., 8ὶ 566, 9, 4). Τὸ διίδοῦ 
ἐν ἀγάπῃ (Οτίρ., [νΔοἤπι., ΟἸβῃ., εἰς.) ἴο 
τ8ς ἔοϊ]ονηρ σπουδάζοντες 5 ἴο πιᾶκε 
πε ἀνεχόμενοι αὐτιριὶ ἀπά Ὀᾶτα, ἀπὰ ἴο 
ἀϊειυγο ἴῃς Παγπιοηίουβ ἔογγῃ οὗ ἴπε ρϑζ- 
ἘἰοΙρί4] βεπίεηςαβ. Τῆς ἀυτγ οὗ πιυῖυδὶ] 
Τογτδεάγαπος ἰ8 ἴὸ δε ρῥγαςιἰβεὰ ἐμ ἰούε. 
1: 8 ἴο Ὀς ἃ ἰουὶπρ ἰογθεάγαπου--ἃ 
[οτϑεδγαπος μανίην [15 τηοῖϊνα, [18 ἰηδρὶτ- 
διίοπ, ἰἴ8 1ἰἴε, ἴῃ ἴονε. 

νει. 3. σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνό- 
τήτα τοῦ πνεύματος: ρέυϊηρ ἀϊέρεέποε ἰο 
ἀδεῤ ἐδ μπὶὲγ ὁ ἐπε δῤιίγὲέ. Ἑσυτῖδεῖ ἀς- 
βογιρτίοη οὗ ἴδε τηυϊυα] ἰογϑεάγαπος ἰη τα- 
βρεςοὶ οὗ ἴδε ἱπισαγά ἐὔογέ τεηυϊτεὰ, Ὀυς 
ἱηϊσοάδυςσίης 4180 τῆς ἰαγρεσ, ξυπάδγηςηιδὶ 
ἰάςδ οὗ μμδίγ. σπουδάζω, νῃϊοὮ σοηνεγβ 
δε ἰάεα οὗ ἐχεγέξδοη, 15 Ὀεϊῖες στεπάδσεάὰ 
“ ρινίηρ ἀϊ]ρεπος" (ΕΝ) οὐ “ ξασπεβεν 
εἰγινίηρ " (Α14), τ1πδπ “ ἐπάεανουπηρ ̓"᾿ 
(ΑΝ). τηρεῖν -- ζέεεῤ, ἴῃ ἴδε βεῆβε οὗ 
τηδι πιδι πίη ἢ τναῖο} σᾶτε; βυφ- 
βεβιηρ αἶϑο ἴπαῖ ναὶ ἰβ ἴὸ ὃς ζεῤέ 15 
βογηἷειίηρ αἰγεδάν ἰῇ οὺὖζ ροββεβϑίοῃ. 
τοῦ Πνεύματος ἰδ ἴπε ρεη. οὗἉ ογίρέπαίέηρ᾽ 
εἄμ56, -- ἴῆε υπὶν νπιςἢ ἴῃς ϑρίτς ῥγο- 
ἅἄυςςεβ οὗ ψνογῖεβ, αηᾷ ἤογε ἴ8 6 οπαπαδβδ ἴῃ 
ἔεεϊηρ, ἰπίογεδε δηά Ῥυγροβε ΨὨΙΟἢ ἰ5 
ἀρρτορσγίαϊε ἴο ἴῃς ὁπεπεβδ Ίη ἀοοίσίης δηὰ 
Ῥτίν!ερα ἡ εσζεοῦ με τεδάογβ ἀγε ἱπγγηεάϊ- 
δἴεῖν τεγηϊη δε. Οογητηεηϊδίοσγβ, ἐνεῃ οὗ 
τε γᾶπκ οὗ Οδϊνίῃ, πᾶνε ἱπιεγργείεά τῆς 

ατὸος πεῖε δἃβ ἴδε ἀμριᾶπ Ἂῤίγιέ, 
τδε ΟΠτιβείαη βρίγις οὗ οοηςοσὰ; ψδιε 
οἴδεῖα ()ε ννεῖϊε, εἰς.) βᾶνε ἴδίκεη ἰξ ἴο 
ἄεποιῖς {πε βρίσιε οὔ τς ΟΠ γιβιίδη οοπι- 
ταυηΐϊγ. Βυῖ τδε ἕν Πνεῦμα οἵ (ἂς 

(οἹ]Ἱοννίπς νετβε, [6 ρεπεγαὶ ΝΊ ἀοοιτίπε 
οὗ τῆς ϑρίτιε οἵ αοάἂ 45 ορετγαιίπρ ἰπ ἴδε 
δεΐϊενεν ἀπά ἴῃ τἴπε Οπυτοῦ (οὐ ἰΐ. 22), 
ἃηπὰ {πε Ἀπαίορυ οὗ βυςῇ ρᾶββᾶρεβ 8ἃ8 1 
Οος. χίϊ, 13, ροϊηϊ οἰδαγὶν ἴὸ ἴδε Ηοῖν 
ϑρίσιξ. τὰν τῷ τῆς εἰρήνης: ἐπ 
ἐκε δοπά οὗ ῥέαοε. ΤὨϊβ 8 ποῖ ἴο δε 
αἰϊδοῃεὰ τὸ τῆς ποχὶ νεῖβα ([μ4.}.), ἂ 
ςοππεοιίοη Πίος ψνουϊά ἀρδὶπ ἀϊβίυγο 
[πε Βυτηπιεῖγυ οὗ ἔπε ραγεῖς! ρ[4] δεηῖθηςαβ 
δηὰ τοῦ βοπὶὲ οὗ ἴδε βιδιειηεηῖβ νυνί ἢ 
ἔοϊονν οὗ {πεῖν αρργορτγίδίεπεββ. [ἰ ἀδεῆηεβ 
τῆς ννᾶν ἱπ νν ἢ {ΠπῈ ὑπιῖγ [8 το δε Κερί. 
Τῆς ἐν 15 ποῖ ἴδε ἐηεέγμωνοπίαϊ ἂν, -- «Ὁ 
πιδδῃβ οὗ ἴῃε Ὀοπά οὗἩ ρεδςςε""; δυΐ, 45 ἴῃ 
ἐν ἀγάπῃ, ἴπε ἰοεαὶ ἐν οἵ τῃαὶ οἵ γεϊαέϊον 
βρεοιξγίηρ ἴπε τῤλόγε (Ε1.), οὐ τε φέλέεαϊ 
γεϊαέίον ( ἐγ} ἐπ Ὡς {πὲ υπΐν [8 ἴὸ 
Ὅδ τηδἰπίαίπεά. Τῆς εἰρήνης τηῖρῃι ὃς 
τῆς φέρ. οδῇ., Ξε “τῆς θοπάὰ ὃγ νν»ῃϊοἢ ρεᾶος 
ἰδ Καερι," τὸ νῖξ, ἰοσε (Βεῆξ.. εἴς). Βυι 
ἰ: ᾽ἴ8 δεβὲ υπἀεγβιοοα 88 ἴπε ἕδη. οἔ αῤῥο- 
σἰεΐοη (Μεγ.), οἵ ἐάείην (Ε|1.), τε, “τῆ 
Ῥοπά Ψῆϊςἢ ἐς ρεᾶςε"". Τῆς ὑπ|ῖγ, ἴῃδτα- 
ἔοτε, ννϑῖοῃ ἰ8 ντουρῆς ἀπιοηρ ἵδεβα 
Ἐρπεβίδπβ ὉῪ τῇς ϑρίγις οἵ ἀοάὰ ν"}}} θὲ 
16 ῖγβ ἰῇ 80 [Ὧγ ἃ8 ΠΕΥ τῇᾶκε ρεᾶσε 
τῆς τεϊατίου πο {πεν πηαϊπιαῖπ οπς ἴὸ 
ἃποίδεσ, οἵ ἴῃς Ὀοηὰ ἴῃ νος {πεν νναῇὶς 
τορεῖπεσ. [ἢ (ΟἹ. [1]. τ4 ἰοῦε ἰβ ἴπε “ δοπά 
οἔ ρεγίεςξπεββ᾽᾿ ; Ὀυϊ ἴῃς σοπεδίγυοτίοη δηὰ 
πε ἰάεα δε ἀϊβεγεηὶ Πεῖς. 

γε. 4. ἕν σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα: Τῆενγα 
ὶς ον δοάν αμὰ οπς δῤίγίέ. ΤὨΪΒ ἰδ ποὶ 
ἴο ὃε ἴδ Κεη 88 ρασῖ οὔ τῆς ἐχβογιδιίοη, ἐστέ 
οὁζ γίνεσθε Ῥείπρ υηδετειοοά ((αἱν., Εϑε., 
Ἡοΐῃι., εἰς.) ; ἔογ τῃδὲ ουϊὰ ποῖ ΡῈ οοπ- 
βἰβίεης ν ἡ τΒς ζοϊ]οννίηρ εἷς Κύριος, εἷς 
Θεός. [ἐ158 ἃ ροβίεϊνε βιδιοπιεηῖ, πηδάς 411 
τῆε πῖοσε ἱπιργεββίνε ὃγ ἴῃε ἴδοῖκ οὗ γάρ οΓ 
ΠΥ Τοπηδοίίηρ Ῥαγίίοὶε, ἀπά γίνη τπε 
οδ᾽]εςῖίνε στουηά, οὐ δ4δβὶ5 ἴῃ ἑδοῖ, ου νυ ἢ 
δε νναῖῖς ἴῃ ον πα ββ, πηθακηθββ, ἰοηρ- 
βυδετίης δπὰ Ἰονίηρ ἑογδεδσγαηος ἰβ υσ εἥ, 
δηὰ οὗ ψΨὨΐςἢ ἰξ που! θὲ τῆς τοβυϊε. ἴῃς 
σῶμα ἴ5 τπε ΨΠΟΪ6 ἔς] !]ονν ΒΡ οὗ Ρεϊΐενετβ, 
τῆς πιγβεϊςαὶ Ῥοάγ οὗ ΟἈγίβε (ο ἰἱ. 16 ; 
Εοπι. χὶΐϊ. 5: σ Οος. χ. σ7, χὶϊ. 13; σ (οἱ. 

ΥΟΙ, 11. 21 
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δα (οτ. νῇ. πνεῦμα, καθὼς καὶ 1 ἐκλήθητε "ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς " κλήσεως ὑμῶν" 

Ἄκεκιιν. 5. εἷς κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, 6. εἷς θεὸς καὶ 2 πατὴρ 

᾿ και (Αἴϊες καθωξ) οὔ. Β 10, 32, 39, 43, 55, 114, 213-38, 4]., Ν]Ρ., ὅγτ., Οοιβ., 
ΟἾτ.,, Ασπηρσεῖ. 

53Αδετ θεος οπ). και 38, 47, 114, 501.» ΑΓ-εἴρ., Εἰἢ., ΟἾγ.-ἴςχὶ, [γσεη., Ἐυδβεῦ. 

', 24). Τῇ Πνεῦμα, 45 ἰπ ἰϊ. 18, ἰ5 πε 
Ηοῖγ ϑρίσιε ψνῆο 18. ἰπ τπεὲ Οδυτοῖῦ ἀπά 
ἴῃ ψνβοση ννὲ ἅγε “"" δαριἰβεά ἱπίο οὴς Ὀοὰν " 
(1 Οος. χίϊ, 13). Τῆς ἰἄδα τῃδῖὲ ἐπὶ στεαῖ 
βεπίθηος πηδᾶπβ οὐΪυ ἴπαὶ ννὰ δῖε ἴο δὲ 
υπϊτεἄ 80 88 ἴο ὃε οης Ὀοάγ ἀπά οπε βουΐ, 
1πουρῇ βυρροτίεὰ ὃν Οαϊνίπ, ἰδ οὔἱ οἵ 
Βαιτῆοην ὙΠῸ ἴδε ἴαγρεῖ βοορε οἵ ἴδε 
[οἸ]οννίπρ' νεῖβεβ, απὰ ἴῃ Δπγ Ἵδβε βίδηδβ 
ΟἹ 4118 ἢ ἴῃς νίεν τΠδὲ ἐπὶβ νεῖβὲ 18 
Ῥατί οὗ ἔπε ἐχῃοσίδιίοῃ.---καθὼς καὶ ἐκλή- 
θητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν: 
εὐοη ας αἶφο γε τόεγε σαἰϊσὰ ἱπ ὁπό ἀοῤέε οἵ 
γον εαἰϊδὲηρ. καθὼς (14ἴ6 ατεςεκ ἕοσ τῆς 
καθά, καθό, καθάπερ οἵ {πε Αἰιϊςϊβῖβ ἀπὰ 
δε φαιίες τυτίϊεγβ ; οὐ απάος ἱ. 4, {1,3 
δδονε) 1|υδίταϊεβ δηὰ δπέογοεβ ἴδε πὶ 
85 βουλεῖ ῃπρ' ἐπαγεϊυ ἴθ δοοοτάδηςα ν ἢ 
{δεῖς οδ Πρ, ἰΒς καί πιαιικίπρσ 1818 858 ἃ 
βεοοηὰ τπουρῆϊ βυρρεβίεάδ Ὀν με ἢγϑι. 
ὝΠπε ἐν τὴδυ ὃὲ ἐμϑίγιωμοπέαί (80 ΜΕΥ.» 
τεϊεσσίηρ ἴο ἀδ]. ἱ, 6), {πε ροὶπὶ ἴβθῃ 
δείηρ τῃδι τῃε οΔΠΠπρ οάτης ὧν "πέαη5 οὗ 
οης δορε, συὲξ., ἴδαι οἵ [δε Μεββίδηϊς 88]- 
νδίίοη. Βαϊ τ 8 ταῖπεσ -Ξ ἐμ, εχργεββὶπρ 
{δε εἰμῖςδὶ ἀοπιαῖπ οἵ εἰεσμεπὲ ἰπ ἡ Ὠϊο ἢ 
ἴδε οΑἰ]Ππρ ἴοοκ ρίδος (Ε11.). ὙΒε κλήσ- 
εὡς ἰ8 πε ρεη. οὗ ογίρεπ οὔ ὀὐβεῖδηξ 
εαπμϑέ, -- ἴ[ῆε Ὠορε ογίρίπαΐφά οἵ τογομρ λέ 
ἰπ γοῦ Ὀγ γουζ οΔΙ Πρ, 45 ἴῃ ἱ. 18 (ΕἸ]., 
Μεγ.); ταῖδεσ ἤδη ἰῆς ρεη. οἵ ῥοςςέϑ5., -Ξ 
πε Ὦορε δείοησίπρ ἴο γοὺγ ΟἹ πρ. Τῆς 
ἕλοι (Πδῖ, ννῆδθη δεν ννεσε οδιεὰ ουἍξ οὗ 
Βεδιπεηίβγη, οηε δπά ἴῃς βᾶπιε ἀοῤέ νν88 
Ῥοτῃ ἰπ ἴπεπὶ, ἰδ ἃ ἕδος ἴῃ ρετίςοϊ Κεερίησ 
ΜΠ τὰς ὑπιῖν οὗ τῆς ΟΝ τιβιδη Ὀοάγν δπὰ 
ἀπε υπὶγν οὗ {πε Ὀίνίπε ϑρίσιε ορεγδείης 
ἴῃ ἴξ, ἀηᾶ ἐπε οπα οοπῆστῃβ δπά {ΠΠυπλῖπεβ 
τῆς οἵδπες. 

Ψες. 5. εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν 
βά : ὁπὲ Τογά, ομὲ ζαἑέκ, πε δαβ. 
ἔσει. “Οης Τιοτὰᾷ,᾽ τῆδῖ ἰΒ Οἤσίδὶ, Ης 
δίοῃς δηὰ Ης ἕοσ 411 εαυδῖὶν ψῃεῖπεῖ 
αεπεῖε ος εν. “Οπο (81{|,᾽" ἐ.6., οπε 
Ὀεϊεἴ Βανίηρ Ηἰπιὶ 88 118 οὐδ)εςοῖ; πίστις 
δΒανίηρ Βεζε 118 υϑυδὶ βυδ᾽εςῖϊίνε βεηβε οὗ 
δαυΐηρ᾽ ἐγμπέ, ποῖ Ξε παι νν Ὡς ἢ ἰ6 Ὀε]ϊενεά, 
τε Οἰηρείαη ἀοοέγίπε οὐ ἐγεεά (ατοι.)--- 
ἃ τηδδηΐπρ ΨΏΪΟΝ 8 δὲ ἔπε θεϑὲ νεσὺ γᾶγε 
ἴῃ τδε ΝΈ δηὰ ποὶ χψυΐϊϊε ςετγίδίῃη ἐνεπ ἴῃ 
τοδὶ οὗ ἴῃς ρδββᾶρεβ ὑβυδ]}γ οἰϊεὰ ἰη βὰρ- 

τὶ οὗ (Αςἰ8 νὶ. 7; 64]. ἱ. 23; τ Τίπι. 
1. 4, 10, ἱἰ. 7, ἵν τ, 6, ν. 8, νὶ. το, 21), δαὶ 
ταοβί ρεορϑῦϊε ἴἰπ 7υάε {ϊ. 20. ““Οπς 

Ὀαρτίβηι "---ἶδε τίϊε, οπες δηὰ {πε βᾶπὶς 
ἴοσ αἱ, Ὁν ψῃϊοῃ θεϊΐενοῖβ ἰπ ΟΠ γίβι ἅγα 
δἀπικιεὰά ἱπέο ἴῇς {ε]]!οννβῆρ οἵ Ηἰς 
ΟΒυτοῆ, δὰ ννὩ ἢ ἰ8 ἀεβογί δε 48 “ ἱπίο 
ΟἸγίβε " (Εοπι. νὶ. 3; 64]. 111. 27), ἱπῖο 
Ηἰβ παρέ (Αοἰβ χ. 38, 48, χίχ. 5), ἱπῖο 188 
““ἤδτης οὗ ἴῃς Ἐδίπες δηὰ οὗ ἰῆε ὅοπ δπά 
οὗ {πε Ηοῖγν αποϑβι᾽" (Μαῖς. χχνιὶ. το). 
Νο πιεητίοη 18 πηδᾶε οἵ ἴῃ 1[,οτὰ 8 ϑυρρεσ. 
ΤῊ ἰδ ἴῃς τπλοσγε γεγηδγκαῦὶς ἰῃ νίενν οὗ 
τῆς ἕδος τΠδῖ εἰβενεσε ἰξ '8 τεξειτεὰ ἴὸ δ8 
ἃ ἴοκεη οὗ υπίτγ (1 Οοσ. χ. 17). Νασίουβ 
εχρ᾽ δπαῖϊίοπβ οὗ ἴπε οπιίββίου πᾶνε ὕεεα 
εἰνεη---“.ρ., ἴπε ἀεβῖγε ἴο ργέβεγνε ἴῃ6 
τὨγτΠπηὶο 8] ἔοστη οὗ ἴδε βεπίεπος, ἰοροῖδεσ 
ΜῈ πε ἴδοι ἰδὲ τῆς 1 οτά᾽ 5 ϑυρρεῖ ἀϊὰ 
ποῖ 85 γεῖ βίαπὰ ὃγ ἰΐβεῖς, θυϊ ννὰβ σοπι- 
δίπεὰά υνἱἱἢ οτάϊπαγν ΟἸγίβείϊαπ πηϑᾶὶς 
(Μεγ.); τδε ἔδοϊ παῖ 1 ννᾶβ τῦογε ἃ γέ- 
ἐγασομαίίον ἴπδη ἃ εοπά  έΐοπ οἵ υπῖὲγ (θὲ 

εἴἴ6) ; ἴπε σοηῃϑίἀοταιϊίοη ἴδιαι ἰξ 18. ποῖ 
{κε Ὀαρεῖβπι δὴ ἐπέξίαὶ, ἡεπάανιεπίαὶ τἶτε, 
Ὁυϊ οπα τμαΐ ᾿οπιεβ ἴο δε οὐβεγνεὰ δῆες 
δατηϊβδίοη (Η 41].). Νοπε οὔδμεβε γεάβοδα 
οἂπ ὃς οΔ]1εἃ 8βδιϊβέβοίογνυ, ποῦ δανε ννὲ 
τῆς πιαίεγία!β ἔοτ ἂἃπ δάβαυδίε Ἴχρίδηδ- 
τίοη. 

γεσ. 6. εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων: 
οπε Οοὰ απὰ Ἑαέλεν οὗ αἰἱ. ὙΠΙ5 Βυρτεσης 
πᾶτηε, Θεὸς οΥ ὁ Θεὸς καὶ πατήρ, ἰβ8 υβεὰ 
δοΙΩ δϑβοϊυίζεϊυ (1 Οοσ. χν. 24; ΕΡΏ. νυ. 
20; 48. ἰ. 27), βηᾶ νι ἀεβηϊηρ ἴετπιβ, 
4.5.» τοῦ Κυρίον ἡμῶν, :. χ. (Εοπι. χν. 6; 
Ἐφβ. 1.3; 2 Οος. ἱ. 3; 1 Ρεῖ. ἱ. 3), ἡμῶν 
(ἀ 4]. ἱ. 4; ῬΒΐ]. ἱν. 20; σ ΚΤ εβ8. {ϊ]. σὲ, 
13; 2 Ὑδεββ. ἴϊ. χ6), πάντων (πετε; ἐλ 
τῆς ἰοῆρες ἀεβίρηδίίοη εἷς Θεὸς ὁ πατὴρ 
ἐξ οὗ τὰ πάντα, τ Οος. νἱϊϊ. 6). Οἀγίξεαι 
αηὐῖν Ῥεΐηρ Βεγε ἰπ νῖονν, [με πᾶτὴς ἂρ- 
ΡΙε8 ἴο τπε βρεοίαὶ Εδιβετῃοοά οἵ αοὰ 
ἴῃ στᾶςε, ποὶ (ν ἢ ΗοἱΖ., ΑδΌ.) ἐο τδς 
τηίνετβαὶ Ἐαϊπεσῃοοά οὗ ἀαοὰ δπὰ ΗἰἊ 
τεϊδιίοη ἴο αἰ τε. Αἰιεπιίοη 18 τ ρῃγ 
οδ]εὰ ὉνΥ Μεν. δπὰ οἴδεγβ ἴο ἔπε σάναπες 
ἰῃ τδὲ τπουρῆς ἰπ τῆεβε νεῖβεβ ἴτοπε 
Οκαγοκ τὸ ΟἈγὲςέ, ἀπὰ ἔγουι Ολγίϑέ ἴὸ 
Οοά νλο ἰβ Οπε ἴῃ τῆς Βίρμεβε ἀπά πηοβὶ 
δὈβοϊαϊε βεηβε---ἰῆε Οἷς βουτος οἵ [1Ὲ 
δηὰ ροοὰ ἴῃ 41} Ηἰβ ρβεορίες, [πε οπε ἴοὸ 
ΨΒοπλ ὈΟΪΒ ΟὨτίϑὲ ἀπά τῆς ϑρίγις ἅτε 
τεϊδλιςά.--- ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, 
καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν: τοῖο ἴ5 οὐεν αἷϊ, απά 
ἐλγομρ αἷΐ͵, απὰ ἐπ [γομ] αἰ. Τῆε ὑμῖν 
οὗ {δε ΤῈ ((οἸ]οννίηρ βοπὶα ουγβῖνεβ ἀπά 
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πάντων, ὁ " ἐπὶ πάντων ἢ καὶ " διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.2 
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ἡ. “ ἑνὶ τ στα. ἰχ. 5 

δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ὃ ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ “ μέτρον τῆς " δωρεᾶς τοῦ υ Οὐαδῖγι 
8εε 6Ἁ]. ἱ. 

Χριστοῦ. 8. διὸ " λέγει "᾿Αναβὰς εἰς " ὕψος " ἠχμαλώτευσεν “ “ αἰχ- τ Οοἱ. ἢ. 
χἰϊ. 8; Εοπι. ἐἶϊΐ, 22; . ἴο Ῥαδυ!]. 
Ῥαδυ! οὐἷγ. χ ΟΒ. {]. ) τεβῖ. 

2 Ῥ5. ᾿ἰχνὶϊ. 18. ΔΞ[υΚε ἱ. γ8, χχὶν. 49. 
Νυαι. χχὶ. α; [υὰ, ν. 12; 2 ΟὨτου. χχνἰϊϊ. 17. 

ν Με τσ. 16 γεῆ. 
Υ (αἱ. [11. 16; τ Οος. νΐ. 16; [4:π|68 ἱν. 6; Ηεδ. χ. 5. 

" 16; τος. 
ν- Εοζῃ. χἰϊ. 3; 2 Οοσ. χ.Ἱ 13; νυν. 14, 16; 

Ὁ 2 Τίπι. {ϊ}. 6 οὐϊγ. σΞ ον. χἰϊ. τὸ ον ; 

1 ἐπ. παντ. οπῇ. 2, 46, Ρ8.-Ἰη., Ουσ., ΗἹ1]. 

3 Αἶεσ πασιν αὐάὰ ἐν Βοτηε οσυγϑίνεϑ, ΟὮ., Τῇάτι,, ΤΠΕορηγ]., Οες.; μιν ΒΠΕΕΟΚΙ, 
23, 37-9, 44-8, ἴτ.,  ρ., 5.υτ., ἀοιῇ., ἃ]., Ὀ1ἃ., δπλ., ἴγεη., 8]. ; πασιν Δλἴοῃα, 
ΔΑΒΟΟΒΡ 17, 31, 67, 71, 73, 80, τορ, 177, Οορῖ., ΕτΏ., Ατπι., Ματζς., Οτίᾳ., Ειιβ6Ὁ., εἴς. 

μων Β 38, τορ, Τβάτι. 

4 ηχμαλωτευσας ΑΙ, 71, 114, 4].,ων ΕἸΒ. (ἀπά ἐδωκας ἤει) ; αἰχμαλωτευσας 47,71. 

Ἑδίδεῖβ), πὰ ἴδε ναγίδηις ἡμῖν (1π ὈΕΚΙ,, 
[μ4τ., ϑγτ., αοιῇ., εἰς.) πιυβὲ 6 οπιὶϊεὰ 
(ἢ υἿΤΤΙΝΝΗ ΕΝ) 48 Βανίης πο βυρρογὶ 
ποῖ ΒΜΑΟ, 17, Οορι., Εἰῇ., εἰς. Τῆε 
πάντων Δηὰ ἴῃε πᾶσιν ἅτε πιοβὲ παζΌΓΔΙΥ 
τάκε 45 τηϑϑου]πεβ ἤεσο, ἱπ ΒΑΓΠΊΟΠΥ 
ψ πὶ τῆς ρτενίουβ πάντων. Τῆε οἴδυβεο, 
τηετεΐογε, Ἴχργεββεβ ἃ [ἤγεε- ἕο] ἃ γεϊδιίοη 
οἵ τπε Οπε ἀοά απὰ Ἐδίπεγ ἴο ἴδε αἱ 
ὙὯο ὅγε Ηἰβ: ἥγεέ, τῆς τεϊδιίοη οὗ ἐγαηε- 
ἐσπάφπες (Μεγ.) οἵ δουεγεὶῖρτιὶγ---πί (-- 
ὑπεράνω, οὐ οἵ αδουεὴ εχρτεββίηρ τῆς 
Βυρτεπίδον οὗ δϑβοίϊυϊς σοάπεδὰ δπὰ 
Ἑδιῃμετῃοοά ; ςεοημά, ἴμαὶ οὗ ἐνυηπαπέηος 
-διά (-- ἑλγομρἈ) εχργεββὶπρ ἴῃς μεζ- 
νδάϊηρ, δηἰπιαῖτίηρ, σοπίγο Πρ Ῥτεβεποα 
οὗ τπαὶῖ Οπε αοὰἁ δηὰ Εδίϊδεσ; δηὰ ἐλέγά, 
παι οὗ ἐπατοεϊ ηρ---ἰῆς ἐν ἐχρτεβδίηρ πὰ 
᾿οηβίᾶπὶ δροάς οὐ ἴδε Οπς ἀοὰ κδπὰ 
Ἑδιπες ἴῃ Ηἰβ ρεορίε ὃν Ηἰβ ϑρίτγιξ. 
Νείιδεγ ἴῃς οτεδῖνε δοιίοη οὗ αοὰ ἘΦ 
ποῖ Ηἰβ ργονϊ ἀεπεῖδὶ γυϊε (Ὁἤγυβ., ατοιῖ.), 
ἴδ ἰῃ νῖενν, Ὀυῖ ννῆδι Ηδε 18 ἴο ἴῃς ΟἸ τ βείδη 
Ῥεορῖς ἱπ Ηἰβ ἀοπιϊπίοπ ονεσ ἴπεπὶ ἀπά 
ΗἰΚ ρταοίοιιβ ορεσχαῖϊνε ργεβεηςε ἴῃ {πε π]. 

νεῖ. γ. ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ 
χάρις: κέ μπίο εασὴ οπε οὗ μ5 τοα3 σίυεπ 
ἑλερτγαεε. Ἐοτ ἡμῶν βοπιε ἔενν Δυϊπογίτεβ 
(᾿ποϊυάϊηρ, ποννενεσ, Β) τεδά ὑμῶν. Αἴϊες 
ἡ χάρις βοπηε ἔεν" ἰπβετὶ αἱ (Ο3, 31, 
εἰς.). Τα δίοϊε δεΐογς χάρις 15 ομἰοὰ 
ἴπ ΒΌΕΙ,, εἰς. Βυϊ ἰπβεγιεά ἴῃ ΑΘ ΌΡΚ, 
εἰς. ΤὨε ενίδεποςε [8 Ῥγεῖυ Ἔνεηὶν ὃ4]- 
πος. Ηεποε ΝΝῊ ὕτγάδοκεὶ ἡ; ΤῊΝ τε- 
τδίη ἰξ ; {771 οπιῖε ᾿ς. Τῆς δσιῖοῖϊε ἀεβῆπεβ 
χάρις 48 ἐΐλέ ρτᾶος οὗ ψῃς ἴῃς νντίϊεῦ 
δηὰ ἢἰ5 ἔε!]ον-ὈεϊἜνεῖβ μὰ ἐχρεγίεηςς, 
νν πο ἢ πεν Κπενν τὸ Πᾶνα θεθη ρίνεη ἔπ οπὶ 
(ἐδόθη), ἀπὰ ὃν νῃϊοῃ αοά ψογκεὰ ἴῃ 
πε. ὙΝΠΔι ἰδ ρίνεῃ ἰβ ποῖ πε χάρισμα 
δυῖ τπε χάρις, ἴῃς 5υδ)]εςεῖνε ρσταςε ἴῃδὲ 
ψογκ8 ψΠπ ἀπὰ δῆμον ἰδεῖ ἴῃ [8 
τεβυϊε---τῆς ἐλαγίοηι, {πε στασίουβ ἔδου εν 
οἵ φυδί!γ. Τῆς ἐπιρἢδβίβ 18 ου ἴῃς ἑκάσ- 
τῳ, πὰ (πε δέ 18 ταῖμεγ ἴῃς σὐἀυεγεαίέυε 

Ραγίϊοϊε ἐπᾶπ ἴῃς ἱγαπϑίτίοπαὶ. [τ ἄοες 
ποὶ πΊΈΤΕΪΥ τηλτκ ἃ οἤδηρε ἴτοπη οὔς 
βυδήεοι το ἀποίδογ, θυϊ βεῖβ ἐλ δα ονεῖ 
δραϊηβὲ ἴῃς αἱ , ἀπὰ τπϊ8 ἰῃ σοηπεοιίοη 
ἢ 1Π6 ἱπ]υποιίοη ἴο Κεερ ἔπε υπῖτν οὗ 
ἴδε ϑριγιῖ. Οοὐ᾽β ργασίουβ γεϊδιίοη το αὐΐ 
ἰβ ἃ γτοϊδιίοῃ αἷβο το εδοῖ ἐμάέυνέάμαί. Νοῖ 
οπε οὗ ἴπεπὶ ννᾷβ [εἴς ππτοραγάεὰ ὃν Ηἱἰπὶ 
ΨὮΏΟ 8 ἰῆς αοά ἀπά δίδει οἵ αἱϊ, θυὶ 
ἐδοῖ νγὰ8 πηδάς ραγίακεον οἵ ΟΒγίβι᾽ 5 σἱἷἢ 
οὗ ξτᾶςε, δπὰ βδςῇ, πεγείοτζε, [8 δῦ!]ε δηὰ 
βίδηάβ ρἱεάρεὰ ἴο ἀο ἢίβ ραγὶ ἰοιναγά ἴῃς 
πιαϊπίεπαποε οὗ υὑπὶτν δηὰ ρεᾶςα. (ᾧ. 
Εοπι. χίϊ!. 6.)---κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς 
τοῦ Χριστοῦ: ἀεοογάϊηρ ἰο ἐπε νεξαάσηγε 
οὗ ἐλε ρσίγὲ οΥ ΟἈγὶςέ. ϑιαιϊετηεηῖ οὗ ἴῃς 

τὸ οὗ τε δεβίονδαὶ οὔ ρστάᾶςε. Ἑδοῖ 
ξεῖβ πε στᾶος πο ΟἾτίβε μδ8 ἴο ρίνε, 
ἃπὰ εδοῇ ρμεῖβ ἰξ ἰπ τε ρτγορογίίοη ἰῃ 
ΜΏΙΟΒ τῆς αἴνετς ἰ8 ρ᾽εαβεὰ το δεβίον ἰϊ; 
οπς μανίηρ ἰξ ἰπ ἰάγρε πιεάϑυγε δπὰ 
Δηοῖπες ἴπ βπΊΆ]1ετ, Ὀὰϊ εαςἢ ρειίηρ ἰὲ 
ἔτοπι ἴῃς βάᾶπης Ηδηὰ δηὰ ψ ἢ τῆς βᾶπια 

Τῆς δωρεᾶς ἰ8 τῆς ρεη. οὗ ἴπε 
δμδ᾽)εοῖ οἵ ἀρεπί---ἰῃς σῆς νν Ὡς ΟἾγίῖβε 
ἵνεβ, 48 ἰδ δῆοννῃ ὃγ ἔπε [ο]οννίπρ ἔδωκε 

ἵει 8. διὸ λέγει : τολεγεΐογε Ητ ταἰέλ, 
τολέπ Ης ατξοεπάεὰ ὁπ δέρῃ. ὙΠε διό 
ἱπισγοάυοεβ ἴῃς ννογὰβ ννίοῆ ἔοϊίονν ἃ8 ἃ 
εοπβγνιαέξίοη οὗ ναι ὯΔ5 7υ8ὲ Ὀεδ βαϊὰ ; 
ἃπὰ ἴπεβὲ Ψψογάβ δε ποῖ ἃ ρδγεηίαβίβ, 
δυϊ ρᾶτὶ οὗ ἃ ἀΐτεοϊ δηὰ σοπιϊπυουβ δίδιε- 
τηδηῖ; - "τῆς ἕλοις τπδὶ [ἃ ἰ8 τυ ΜΗ 
ΟὨγῖβε δαπὰ ΗΝ γρία, απὰ παῖ τς στᾶσα 
ψ»ΠΙ ἢ ΜῈ ΡΟΒ8688 ἰ5 Ὀεβίοννεά ὈγῪ Ηἰἱπὶ οπ 
ἐλοἢ οὗ υ8 ἴῃ νᾶτγίηρ' πηεᾶϑυγεβ ἃ8 Ης ἀϊ8- 
τὐϊδαΐῖαβ ἰϊ, ἢ45 ἴῃς ννἱῖπεβ88 οὗ ἀοὰ Ηἰπι- 
861 ἴπ ΟΤ ϑοσγίριυγε ", Ὑῆε αυοϊαδιίοη 
νυν ἢ ΤΟ]Π]οννΒ 8 οΟὈνίουβν ἴαίκαπ ἔγοπὶ 
Ῥβδὶῖπι ᾿ἰχνιϊϊ. 18, ἀπὰ ἱπ {πε πιδίῃ ἱπ ἴπς 
ἔοτπι ἰπ νοι ἰδ 8 ρίνεη ἰπ ἴῃς ΧΧ. 
ὙΠεῖε ἅτε αἰ που ἶε8 ἴθ ἴπε τοπάεγίηρ 
ψΠοἢ ΡδυΪ υδε8 ἀπὰ ἴῃ {πε ἀρρϊσδιίοη πα 
τοᾶκεβ οὗ. Βυῖ ἴΠεγ ἄγε ποῖ βυςἢ 48 ἴὸ 

ὈΙρ σα Κ᾿ 
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υδιϊέν ἴῃς δβδεσιίοη ἰπαὶ ἴΠς ραββᾶρε ἰβ ἃ 
ᾳυοιδιίοη ἔτοπι βοτὴς ΟἩγίβιίδη Ἀγτηη, ἀπά 
ποῖ ἴτοπὶ ϑογίρίυσε. ὙΠοτσα [8 ποι πίπρ ἴῃ 
τῆς νεζβε οἵ ἰῃ ἴπε οοπίεχιὶ ἴο βυρρεδβί δηγ- 
ταΐπρ εἶδε ἴμβαῃ τῃς Ῥβαὶπι. ΤῊς αυςδβιίοπ 
8 ταιβδε νυν πεῖμεγ τῆς ἱπιγοδυςίοτγ λέγει 
ἰδ Ρεΐβοπδὶ οἵ  ἱπιρεγβοηδὶ; δπὰ νυ ῃεῖδοζ, 
1 ρειβοηδὶ, ὁ Θεός, ον ἡ γραφή, οἱ τὸ 
πνεῦμα 8 ἴο θεὲ υπάετειοοά. ΟἿ᾽ ᾳυοῖδ- 
τἴοπβ ἅγὲ υβυ8}}ν ἱπισοάδυσεά Ὁν {πε ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] ἴογῃ ἴῃ ΒΟ ἢ ἔοστῃβ 88 ὁ π' τῆς 
λέγει (Αςἰβ 11. 1γ), ἡ γραφὴ λέγει (Εοπι. 
χ. 17), Ἡσαΐας λέγει (οπι. χ. τό, 20), 
Μωυσῆς λέγει (Εοπι. χ. 10), Δαβὶδ λέγει 
(ἔοι ἰν. 6), ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη 

εἰ (Εοπι. χ. 6). ϑοπιείίπιεβ, δραΐῃ, 
Ῥαββίνε ἔογτηβ δτὲ υϑεά, γέγραπται (Εοπι. 
Χ. 15), μαρτυρεῖται (Ηεδ. νἱϊ. 17), εἴς. 
[π᾿ οἵδος σᾶ8εβ ἴδε βἰπιρίε φησί (1 Οος. 
νί. τ6; Ηεδ. νι]. 15), ᾿αὐσαᾶα (Ηεδ. ἵν. 4), 
οζ λέγει (6 Δ]. 111. 16; 2 Οος. νὶ. 2; Ερῆ. 
ν. 8, ν. 14) 18 υδεὰ ; δπᾷ ἰπ οπε ςᾶ8ς ἴδε 
λέγει ἰβ ἱπιτοδυςεά 45 ςοπεϊπυίπρ γέγραπ- 
ται (Εοπ,. χν. το). ϑοχῃς, ἱπεγείογε, Βοϊὰ 
τῆδῖ, ἴῃ οδ8ε8 [ἰκε ἴῃς ργεβεηῖ, λέγει ἰβ 
ἱπιρεζβοηδὶ, - “ ἴτ [8 βδιὰ," 48 ἰδ 
υϑεὰ ἱπιρειβοηδιν ἐπ Αἰὶς (Αδδ.; οὐ 
{ιρῦι. οα ΘΔ]. [1]. 16). ΑΒ τπε ΝΤ, δον- 
Ἔνεσ, πιᾶκεβ ἃ νεσῪ ᾿ἰπιϊτεὰ υ8ς οὗ ἰτηρεῖ- 
ΒΟΠΔ] νετῦβ οὗ ΔπῪ Κιπά, τηοβὶ ἴδκε ἰῇςβε 
υπάεβηεὰ νετῦ8 Ὁ νυ οἢ φυοίδιίομβ ἅτε 
ἱπισοδυςεά 48 ρεβοπδὶ, πὰ 80 ἰϊ ἰ ψν ἢ 
λέγει Ὦετε. ΤΒε βυδήεςϊ το ὃε βυρρίϊεά 
τηυβὲ Ὀς ἴπε οης τπηοβὲ γεδαϊϊν βυρρεβιεὰ 
ΌΥ ἴδε οοπίεχι ; ἂἀπὰ ἤεγε, δβ ἰῃ πιοϑὲ 
οΆ8ε8, πὶ νν1}} δὲ πειῖμες ἡ γραφή πος 
τὸ Πνεῦμα, Ὀυὶϊ ὁ Θεός. Τῆε [.]] ἐοτπιυΐᾷ 
λέγει ὁ Θεός οοουζδ ἴῃ Ασςἰβ ἱϊ. 17, ἀπά ἰβ 
Ἰαριοὰ ἰπ ἴδε πάλιν τινὰ δρίζει ἡμέραν, 
“ Σήμερον," ἐν Δανεὶδ λέγων οὗ Ηεδ. ἰν. 
γ. ἴε|8 ἰβο οοηβγηγεά ἴῃ βοπῖε ἄερτες ὉῪ 
τῆς ἀπαίορουβ πχοητίοη οὗ τῆς Ηοἷγ Ολοςέ 
ἰπ Ηεδ. χ. 15 (οὐ. ννΊπ.-Μουϊι., Ρ. 656; 
ΒΙ458, αγαπι. οἵ Ν. Τ. Ογεεΐ, Ὁ. 75).--- 
᾿Αναβὰς εἰς ὕψος : τολεη Ηε αξοεπάεά 
οπ πίρῃ. ἴῃ τὰς Ρβαϊπιὶ ἴῃς νἹοϊοτίουβ 
ϑυδ)εςι 15 δἀ ἀτεββεά ἱπ ἴπε βεοοπά ρεῖ- 
δοη; δοζα (πε “ ὙΒου ᾿ Ὀεσοπηεβ “ Ης"., 
πη τῆς Ρβαὶπὶ ἴῆε δϑοδηῖ Ἴχργεββεά ὃγῪ 

ὈλοὉ τον (Ξ “Ὅπου Βαβὲ ροπε 
ὑρΡ ἴο ἴδε Βεὶρπι᾽} 8 ἴ86 τεἰυπιρμδηὶ 
αβοθηῖ οὔτῆς αοά οὗὉἉ Ιδγαεὶ ἰο Ζίομ, ἴῃ 
Ρίδος οὗ Ηἰβ βαγίῃ]ν τεϑὶ, ογ (Ὀεῖζετ) ἴὸ 
Ὠεᾶνεπ Ηἰβ ῥγορεῖ δμαδιϊδίίοη, δέζεσ ἴῃς 
νἱοίοτν Ης δοπίενεδ ἕογυ Ηἰβ ρεορῖε. 
Ηξετκε ἴἰ ἰβ ἴῆε δβοεηβίοη οὗ Οἤσγίβε ἴο τῃς 
τίρῃι παπά οἵ ἀοὰ (ο΄ Αςίβ ιἴ. 33). Τῆς 
δος. ραγί. μδβ 118 πιοϑὶ ὕσορεζ τεπΊροσδὶ 
οζἵος, ἀεποιίπρ βογηειῃίπρ ἴπδὲ ργεοεδεά 
δε πχαίη ἐνεπῖὶ ἰπ νίενν. [τ πηδᾶπϑ8 ἤεδζγα, 
τπετζείογε, ἐμαὶ ΟἾγιβι᾽ 5 δϑοδηβίοη ἢδά 
ἰακεη ρἷασε δείογε Ης ἀϊβιγίδυιϊιςὰ τῃς 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ἵν. 

εἰδϑ8 οὗ .--ὐχμάλωτευσεν εἰχβάλως 
σίαν: ΓᾺ ἐεὰ εαῤῥἐυϊέγ εαῤίλυε. ἴπ ἴδε 

οτἱρῖπα! τσ, ἴδε δϑβιγαςὶ αἰχ- 
μαλωσίαν (-- “4 Ὀοάγν οὗὨ οδρῖϊνεβ ᾽ 
οἤοβεη δοοοζάϊηρ ἴο ἃ ἐἈπι Πᾶς ἀϑασε ((. 
Νυπι. χχχὶ. 12; 2 Οἤτζοῃ. χχυἱδ. Σὰ ; 5ες 
Μννίη.- Μουϊε., Ρ. 282), ἱπβιεδὰ οἵ {πε Ἵοη- 
οτεῖε αἰχμαλώτους (“ ςδρίϊνεϑ8᾽᾽)), δά το 
τῆς ἔοτος οὗ ἔδε βεπίεπος. Τῆς νετῦ αἰχ- 
μαλωτεύω Ῥεΐοπρβ ἰο ἰαῖε ατεεκ ; ἰξ ἰδ 
Ῥεῖ πτεεῖὶγ υδεὰ ἰπ ἴδε υὺχχ δπὰ τδὲ 
ΑΡοοσυρῆδ. Τῆς ρῆταβε ἰβ ἃ ρβεηεζαδὶ οπα, 
τηεδηίηρ ποϊπίηρ πιογε ἴδῃ ἔπδὶ Ης "παάξ 
εαῤέξυες ((7. ᾿υᾶρεβ ν. 12), ἀπὰ Ξκυρσρεκεπρ 
ποιπίηρ 45 ἴο ψ8ο ἴπεϑε οδρἔνεβ Ψεζα. 
Νείῖιπες ἰπ τῆς Ρ8δ]πὶ ποῖ ἰῃ Ῥδυ 5 υβε οὗ 
ἰξ Πεγε 18 ἔθεσε δηγιμίηρ ἴοὸ νγαγγαπὶ τῃς 
ἰάδεα παῖ τῆς οαρεῖνεβ δτα ἴῃς γεώσενδα 
(ΤἼεοά.), οσ νὸν ἐπὶ ἐλε δομάς οὗ οἷν ον 
εαγίλ (Η1].), οΥ Ξομὶς ἀείαίπεά ἱπκ Ηαάες 
(Εβε., Κὄπιρ, θεῖῖε,, εἴς). Τῆς ταοβὶ 
τπᾶῖ τῆς νογᾶβ τπεπιβεῖνοβ, οὐ ραββᾶρεβ 
ΤΟΤΕ οὐ 1ε88 ἀπδίορουβ (1 Οὐσ. χν. 25, 
26) ννατγᾶπὲ 8 ἴο βᾶῪὺ 8 ἴμδι ὕῃς εαῤέϊτνες 
ἃτς ἴῃς εν επέςς οἵ ΟὨγίβε ; 1υδῖ 45 τη ἴῃς 
Ῥεαὶπι ἵππον γε ἴπε επεπηῖεβ οὗ [βγδεὶ δπὰ 
18τδε} 8 αοά. Βαϊ ἐπεδβε ἃγε ἰεῆ αυϊε 
υπάεβηρά, ἀπά ἴδε νὮο]ε [ά6Α οὔτῆς οἴδλυδς 
15 ϑυδοτγάϊηδιε ἴο παι πεχὶ ὄχργεβϑεά, υὲς., 
τε εἰνίηρ οὔτμε ρἰἔι8.---καὶ ἔδωκε δόματα 
τοῖς ἀνθρώποις: αμά ρανε ρὶ 5 μπίο νεεκ. 
ΤΒε καί οὗ τπε ΤῈ ἰ8 ἐουπά ἰπ ΒΟ 
ΚΙ, εἰς, ; Ὀυΐ [5 οπιτεὰ ἴπ 3 ΑΟ30 56, 
17, εἴς. [{ ἰδ ρὰὶ ἴῃ Ὀγδοίκεῖβ ὃν ΝΗ, 
δηὰ οπιϊτιεὰ Ὁν Τ᾽, Ὀυϊ τειαἰπεὰ (οη ἰδὲ 
ψΠοἷς τὶ ρμε]γ) Ὁγ ΕΝ. στε ἴδε φυοϊδέοη 
ἀϊνετρεβ νν εἶν, οι ἴσοσι {πε οτὶ ρίῃδὶ 

Ἡεῦτενν, ν δῖοι μα5 ΤΊΣ ΤΠ 

ὉΝΞ (ΞΞ- “ὝΒου παδὲ τεοεϊνοά εἰββ 
διηοηρ τηεη ᾽)}) ; δπὰ σοῦ ἴῃς υχΧ ΜὨΙΟΒ 
τεηάεεβ ἰὶ ς δόματα ἐν ἀνθρώπῳ (οτς 
ἀνθρώποις). ΤῊε ἰάεδ ἰπ τε Ῥβαὶπι ἰβ ἐπὶ 
οὔ ]εμονδῇῃ, ἴπε σοπαυετζοσ, γέοεέυϊηρ ρὶξι5, 
τη δι 18 ἴο βᾶυ, σύψές οὐ πβοπιαρε; οἵ, ροβϑϑβί ̓ ν, 
τεοεϊνίηρ ἴῃς οαρίυτεά πιεπ τπεπιίβεῖνες 

τερατἀεὰ 85 εἰβ ογ οβεσίηρβ, ἰς ὩΣ 
δείπρ ςαραδὶς οὗ πὲ βεπβε (οδ. Ενναὶ]ά, 
Ἄς. Γιολνὸ. ἡ. Ηεδν. δῤγασῖε, ἢ 287 Ἀ). 
ΤΩΣ ἰάεα ἐχργεββὰ δοῖς ἰβ ἴπδὶ οὗ ἴῃς 
δϑδοεπάεὰ Οπγίβε ρέυΐηρ μὶἂβ ἴο πίεξῃ ; 
ἔδωκε Ὀείης Ξυθδβικυϊεά ἕος ἔλαβες, ἀπά 
τοῖς ἀνθρώποις ἴοτ τπε ρεπετῖς ἐν ἀνθρώ- 
πῳ (οτ ἐν ἀνθρώποι5).---Τ Πυβ ἴῃ οτάεσ ἴὸ 
δυϊ τῆς ρύγροβς οὗ ἃ τεβιϊπιοηυ τὸ ἴδε 
βιδίεπιεπὶ πιδᾶς τοξατάϊπε ΟἸγίβὲ πὰ τῆε 
εἰξι οἴ κτᾶςς, τς ΟἿ ραββᾶφςε ἰ8 τηδιεσιδν 
οδδηρεά. ΟἹ αᾳυοιδιίοηβ ἱπιτοάυοσςὰ ἰπ 
τε ΝΤ ἅτε ρίνεη ψἱέμους πιυςἢ τεραγὰ 
ἴο δε [ἰτογαὶ αι] πε 88 νὰ ννὨϊ ἢ 
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μαλωσίαν καὶ ἔδωκεν “δόματα τοῖς ἀνθρώποις.;: 0. τὸ δὲ ἀνέβη, ἀ Μαιι. νὲ!. 
{τυ ΓΚ; τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ "κατέβη 3 εἰς τὰ 'ἱκατώτερα ὃ τῆς γῆς; ΡΒΙ ἵν. 
17 οὔϊγ. 

ἐΞ Εοσ:. χ. 7). {Ήετο οἱἷγν; Ρ5. Ἰχζ 9. 

τὰν ἀνθρωποις ΕΟ, Οτῖρ., Ευδςῦ., ΗἸ]., [6ς., εἰς. 

5Αδεῖ κατ. ἰηβεγῖ πρωτον ΡΟ ΚΕΡ, 4]., Ν88., Τῃάτσε., ὕδηι., Απιδτβι.-πιβ8., ΟἼς.- 
ζοτηπι. ; προτερον 120; δ" ὌΕΡΒΟΟ 17, 46, 6η3, 43, 8]., 1τ., ἀπι., Οορι., ϑαῃίά., 
Ετὰ., Ὑπάτι., Ογτ., ΟὮτ.-ςοπιπι., Οες.-ἴεχε, Ιτεη., Ινυςϊε,, ΗΙ]., [ετ.ώ Αὐρ.» 8] . 

5 Αδες κατ τ. ἰπβεσῖ μερη "ἢ ΦΑΒΟΌΞΣΚΙ;Ρ, εἰς., νβ8. Οτίρ.,ν 41 Αὐβ.., 4]. ; οπι. 
ὈΕΡΆ, ἀ, ε, 5, ϑυτ., Ασ -εγρ., Τῃάγι., ΟΥγβ.., ἴγϑπ.ὼν Τετῖ,, [νυςϊξ,, ΗΙ]., Απιθτβε., 7 ετ.; 
κατωτατα Τηάτι., Οτὶρ., Εὐδβεῦ., Ογτ. 

αυοίϊδιίοῃβ ἅτε ἐχρεοϊεὰ ἴο ὕες πιδᾶς ἰῃ 
τηοάδσῃ {ἰπηεβ ; ἂπὰ ἰπ οἵδε ραββαῷζεβ 
ταδλᾶς 86 οὗ Ὁ Ρδὺυ] (ε.ρ., Εοπι. χ. 6-1ο) 
να ἀΐβοονεσ ἃ σεπιδγκαῦὶς Πἰρεγῖν Ὀοιἢ ἴῃ 
τερζτοδυςτίοη δηὰ ἱπ ἀρρ]!σδιίοη. Βυξ ἰπ 
ποης ἰβ ἴπε σἤδηγε 80 ἔτοαι ἃ5 ἱπ τῇς 
Ῥιεβεπὶ οᾶδ6ὲ. Τπεῖς ἰβ ἢγδι ἴῃς ἀερατί- 
Ὅτε ποῖ ἴπε Πίβίοσίοδὶ τηρδηίηρ οἱ {πὰ 
Ρεαϊὶπι; ἰη ννῆϊςῆ, ποννενεγ, τπὶβ ραββασε 
βίδηδβ ΌὈΥ͂ ΠΟ τηεδπβ δίοπε. Τῆς Ρβαὶπὶ 
ἰπ ΨΒΙΟΝ 1818 πιαρτιίβοεπὶ ἀδβοσιριίοη οὗ 
πε νἱοϊτοτίουβ τηϑσο οὗἨ ὡ18γας}᾽5 αοὰὲ 
Οὐουτγδ, ςεἰςὐταίεβ ἴῃς ΕβιϑὈ Πἰβῃτημεπι οὗ 
7. βοναῃ᾽ 5 κίησάοτι ἱπ τῆς ραβϑὲ δηὰ ῥγο- 
οἰδίπιβ ἴδε σογίδι πῖγ οὗ [18 (στ ρῇ νεῖ 411 
ἐπεπγεβ δηὰ ἰῃ 411 παιίοπβ ἱπ ἴῃς διΐατε. 
ἴς ἄοεϑβ τ ϊ8 ἴῃ σοππεοιίοη ννἱτἢ βοπὶε στεδὶ 
ἐνεηὶ ἰῃ ἴδε Πίβίοσυ οὗ ἴβγαεὶ. ΑἹ] ροβ- 
δἰδ]ε ορίπίοπβ πᾶνε δδεη εχργεββεὰ 8 ἴὸ 
πε ραγιίουϊας οσοδδίοη οὗ τῇς Ῥβαὶπι. ἵἰ 
[88 Ῥεθη ἰδεπιϊβεά ψἱτῆ ἴδε τεπιονδὶ οὗ 
ἴδε Ατῖς το Ζίοη ἰη αν ἀ᾽ 8 ἔπιε (2 84π|. 
νἱ. 12, εἴς. ; Σ Οδτοη. χν.); ψ ἢ 8οπλα 
υπηπδπηεὰ νϊοίοτγ οὗ Ὠανὶὰ οὐ ἢ αν! 5 
υἱοϊοσίεβ βεπεσα! νυ ; υνἱτἢ τῃς ῥἱαοίηρ οὗ 
τῆε Ατίς ἰπ ϑοϊοπιοπ᾽β Τεπιρὶε; νἱἢ ἀπε 
νἱοἴοτν οὗ [ἐπόοβῆαρῃδί ἀπὰ [επογᾶπὶ ονεσ 
Μοδὺ (2 Κίηψβ ἰϊ. ; Ηἰεζὶρ) ; νἱτ τῆς 
Τδεοκ ρίνεη ἴο ἴπε Αβδβυγίδπβ ἰπ Ηεζε- 
Κια ἢ 5 τὲ ; ἢ τῆς οοπβεογαδίίοη οὗ πὰ 
Τεπιρῖε οὗ ἰπς Κεβιογαιίίοη (Εννα]ά) ; ἢ 
τῆς τεΐυση ἴσου ἴῃς οἀριϊνιγ (Ηυρέεϊὰ) ; 
ψ ἢ ἀπὲ βίσαρρὶε Ὀείνεεη Εργρὶ δπὰ 
ϑυτῖα ἔοσ ἴπε ροββεββίοῃ οὐδε Ηοὶγν [υδπὰ 
τοννατὰβ {πε οἷοβε οὗ τῆς τηϊγὰ σεπῖυγν 
ΒΟ. ; ψ ἢ ἴπε νἱοϊοτίεβ οὗ ]οπδῖπδη οὐ 
διίπιοη ἴῃ ἴπῸῈ Μδοοδδεδῃ ννᾶσβ (Ο]53}.) ; 
ψ ἢ τῃς βίγσυρρὶε Ὀείννεεη Ριοϊεπὶν ῬΠΙο- 
πιεῖοσ ἀπά ΑἸεχαηάεν ΒαΪδβ (1 Μδϑδος. χίν.), 
εἰς. Βυϊ 411 [Πϊ8 υποεγιδίπεν 89 ἴο ἴδε ρᾶσ- 
τἰσυϊας ἀδίε δὰ οοςαβϑίοη ἀοεβ ποὶ δῆςεςς 
τῆς ἕδος ἴπαὶ ψῇῃαῖ 5 ἄδαϊς νυν 18 βοπηα 
ξτεδὶ ράββᾶρε ἰπ ἴδε Πἰβίοσυ οὗ τῃε [εν 58 
πδοη. Τῇε Ῥγοῦδοι τἰεβ ἀα ἴπᾶὶ τμς 
Ῥεβαὶπιὶ Ὀεϊοηρβ ἴὸ 1ῃς ἰδίϊεγ μαζὶ οἵ ἴδε 
ΒαθυἹοηίδη εχίϊε ; Ὀυϊ Ῥϑὺ! ραββεβ ὉῪ 
16 δἼῖυδὶ Πιίβιίογίςαὶ ἱπιεπιίοη οὔ ἴπὰ 
νυοτᾶὰβ ἀπά ρυῖβ οη ἴπεπὶ ἃ αυΐϊϊε ἀϊβετ- 

ἐπὶ βεῆβθὲ. ὙΠπεῖς ἰβ, σδομάϊΐγ, τῃς 
ποίδθὶς ἽσβδηρςἪ ἔτοπὶ [εβονδῃ γεσεέυίηρ 
εἰδβ το Ὁ" γίβι ρίυέηρ σιξιβ. ϑοόπὶς δανε 
εὐρίδιηεᾷ 1818. ΌῪ βυρροβίηρ ἰδὲ Ῥδὰ 
ἰοϊ]ονεὰ 4 Ἡεῦτενν τεχὶ ψῃϊοῃ τεδὰ 

ΤΆΓΣ, ος βοπὶς βυςῖ ἔοττη, ἰπβϑίεά οὗ 

ττρὺ ; δυῖ οὗ {π|5 ἴδετε ἰβ πὸ Ἔενίάεηςς. 
τ ἰ8β ροββίδίς, ἱπάεε, ἐδδὲ τῆς Αροβιὶε 
δάἀοριεὰ ἃ ἐγαάἑἐϊοπαὶ νετβῖοπμ οσ ἱπίδσρταε- 
τδιϊοη οὗ ἴπε ραββᾶρε ψ ῃΐοἢ ννα8 ἔδυ ϊασ, 
δηὰ οὗ ΨὨΙΟἢ βοπὶς ἱπάϊςδκίοπ ἰ5 ἑουπὰ 
ἐπ τῆς Ρεβῃϊια ϑγείας ἀπὰ ἴτε Ομαδὶ ες 
Ῥαγδρῶγαβς (Ὀοτῃ πανίηρ ἃ τεπάεγίηρ - 
“Βου ἀϊάβι ρῖνε αἰ δβ τὸ ἴτε οπάσεη οὗ 
τας"). ϑοπιεϊπίηρ 4180 πᾶν ὃς βδίὰ ἴῃ 

ΒΌΡροτι οὗ τῆς ἐχραπδιίοη ἐμαὶ τῆς τρρ 
οἵ τῆς οτἱρίπαὶ, νυν ἢ 18 υϑεὰ εἰβεννῆεγε 
ἰπ τῆς 8επβε οἵ γεέολίηρ οἱ ἰδἰκίηρ ἐπ ογάεν 
ἐο ρίυε (αεπ. χν!ϊ!. 5, χχνΐϊ, 13, χἱὶ. τό, 
χῖν!!. 9, εἰς.), Π48 ἴπαὶ πιδεδηΐηρ πεζὰ. 
Βυϊ αἢογ ἃ11 βυςἢ εχρίδπδιίοηβ (ἧς ἔδει 
τεπιδῖηβ ἔπαὶ Ὀοϊἢ ἐπε τετπηβ ἀπὰ {πε ἰάεα 
ἃτε οἤδηρεά, ὙΠετε 18 ἐλέγαϊγ ἴῃς Μεβ- 
βἰδηὶς ἱπίετργεϊδιίοη. [ἰ ἰβ Βογε τἴῆδι τῆς 
)υδεϊβοδιίοη οὗ {με σπαπρε ἰβ ἔουπᾶ. Τῆς 
Ῥβαΐπι, ἴδετε ἰδ βορὰ τεᾶβοη ἴο Ὀεῖϊϊενε, 
δὰ Ὀεεπ τεραγάεὰά 88 ἃ Μεβϑβίαπὶς ῥβαΐπι : 
δηὰ τῆς υδε πιδάς οἵἉ ἰξ Ὁγ ΡΔ]} ννᾶβ ἱπ 1} 
ΤΟ ΔΌΣ ἰπ δοσογάδηος ἢ νίεννβ οὗ 

ἱμεκοίαηὶς ῬΙΌΡἤεοΥ ψΠοἢ πὰ θεσοῦηα 
οὐττεηῖ, ἂἀπὰ ΨἹ ἃ τηειποά οὗ ἀεαϊϊηρ 
ἢ τπε ΟΥ̓ οἢ νν88 ρεπεσαι!ν υπᾶοτ- 
βίοοά. Βυϊῖ ἰπ Δῃγ οᾶϑε 1ἴ ἰβ δὴ αῤῥἑίεα- 
ἐΐοη ταῖπεσ ἤδη δη ἐμέεγῤγείαἑέοη ἴῃ ἀπε 
βίσίςϊ βεπβε οὗ ἴπε νοζγὰ τπδὲὶ νε ἤδᾶνε 
Βεῖαε. Απὰά τῆς ᾿υκεϊβοδιίοπ οὗ βυσῇ ἂπ 
ΔΡΡ ἰσατίοη [168 ἴῃ τῆς ἴδοι ἴπαὶ τῆς υπ- 
Κπονῃ ἐνεηῖ ςοἰεδταϊεὰ ἰη ἴῃς Ῥβδὶ πὴ ννὰ8 
ἃ νἱοίοτυ οὗ τῆς Τπεοοσγαιῖῖς Κίηρ, δπὰ ἱπ 
τῃαϊ βεηβε ἃ ρατγὶ οὗ (πδὶ ἰσϊυπιρῇ οἵ {πε 
Κιπράοπι οὗ αοἀ ψῃϊς ἢ ννᾶβ8 ἴο δε σαττίεά 
το 118 ςοηϑυπιτηλιίοη ὃν τῆς Μεβϑβίδῃ. 

γεσ. 9. Τὸ δέ, ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ 
ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον: Νοιυ ἐλὶς, “ ἢ: 
αεοφηάεα,," τολαΐ ἰς ἰξ δι ἐλαέ Ηε αἷτο 
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ἀεεεεκάεα [3νε}} ὙΠὲ ΤῈ ἱπβεσίβ πρῶ- 
τον, ἢ Β  ΟὗΚΙ,Ρ, πιοβὶ συγδίνεβ, ϑὅυτ., 
σψαυϊς., αοιῆ., Αττη., εἴς. Ὑδε οχίββίοη 
οἵ πρῶτον ἰ5 δρροτεεᾷ Ὁγ ΜΜΆΑΟΌ6, 17, 
Βοξ., ϑ8ῇ., Εἰἢ., εἰς. Τῆς ἀοσυπηεπίαγυ 
ενίδεπος ἰ8 ῥτεῖν [δι γῖγ θαϊαποεά. Τῆς 
τεροηάεγαηοα, πόψεένεσ, οἡ ἴῃς ψῃοΐς, 

18 οἡ ἴῃς 5Βἰάς οὗὨ ἐπε οπιἰββίοπ, εβρεοῖδι 
ἰπ νίενν οἵὁὨ τταπβογίρείοπδὶ ργοθ δ Πεἰεδ. 
Τῆε ποσὰ ἰ8 ἀεϊειςὰ ὃν υΟΛΤτ; ἢ] ΜΗ 
δηὰ ΕΝ είνε ἴὶ ἃ ρίαςς ἰπ {πε πιατρίῃ. 
ΤὮς δέ [48 ἰἴ8 υδυ4] ἐγαπεέέίοπαί ἴοτοα, 
Ὁυϊ νΠ βοπηειῃίπρ δἀἀεδ. Ιε σςοπιϊπυςεβ 
τῆς ἰπουρῆι, Ὀυὶ ἀοεβ τπδὶ ἱπ [πε ἔογπι οὗ 
Δῃ ἐχῤῥίαπαίξίοπ οἵ αῤῥίἑεαίίοπ; οἵ. ααὶ. 
ἰϊ. 2; ἘΕΡὮ. ν. 3; 866 α'δο Βυϊζίπι., Ογαν. 
ΟΓ Ν. Τ. αγεεῖ, Ρ. 303; ΝΝίπεσ-Μουϊι,, 
Ῥ- 553. νῃδὶ τῆς ρῥγεςΐβε ροϊπὶ οἵ ἴδς 
αυοιϊδιίοπ ἰδ, ἀπά ννῆδῖ ἴδε εἐχρίδπδίίοῃ 
ἃιηουηΐβ ἴο ᾿νἸοἢ 15 τυ ἱπιτοδυςςά, ἃτα 
αὐεδιίοπβ ΟὗὨ πὸ 5π|81} ἀϊἔῆου!ν. Τῆς 
ΔΠΒΙνΟΙ Ὁ} ἀρρεᾶσ ννῆεη {πε ραγιϊουϊας 
τεστηβ ἢᾶνε Ὀδεη δχδπιὶπεά. Τῆς οἴδυδε 
τὸ δέ, ἀνέβη 5 ποῖ ἴο Ὀ6 Δ Κα 85 ἱ Ρδυΐ 
ΜΕτς Πἰπ εἰ ρ ΠΙπηβεῖ Γ το ἃ ρα ἀροπ ἴδε 
νογὰ, ΥνΠδὶ [οἱοννβ βῆοννβ ἴ8αὶ δε δαὰ 
ἰῃ νῖενν ἴῃς Πιδιοσίςαὶ ἕδοὶ ἐχργεββεὰ ἰπ 
ἴῃς ἀναβάς, υἱς., [ῃς Αδοεπβίοη. ΑΒ ἱπ 
Μαῖι. ἰχ. 3; ]οὴπ χ' 6, χνὶ. 17, ἴδε τί 
ἐστιν π48 {πε ίογος οἵ--Ἵ7ςᾳααί ἀοες ἐΐ 
“πεαπ λαέ ὶς ἐριῤ᾽ σά ἐπ ἐπε βἑαΐίε- 
"πη δ Απὰ τῆς τερὶν ρίνεη ὃν Ρδὺυϊΐ ἴῃ 
ὅτι καὶ κατέβη 15 τπαὶ ἔδε σεεσμέ ῥτε- 
ΒΌΡΡΟΒΕεΒ ἃ ῥγενίουβ ἀδξοσηί. Τηΐβ οὗ 
οουζϑε ἰβ ποῖ ρίνεῃ 848 δῃ ἱπέδεγσεηςε οὗ 
απίνοτιβαὶ δρρὶοδιίίοα, Ὀὰϊ ἃ5 οπε ἴπδὶ 
Βοϊάβ ροοὰ ἴῃ τῆς οα86 ἴπ νίενν, ἀπά οἷς 
ΨΒΙΘΝ ρῖνεβ Ῥδὰϊ τπῸ ννδιγᾶπὶ ἴὸ 86 ἴῃς 
ᾳυοιδιίοη 48 ἢε ἄοεβ. [π {πε Ῥβαὶπι ἴξ 
Μ25 ]επονδῇ ἴπδὶ δβοεηάεά, Ὀυϊ τῃδι ννδβ 
οηῖν δέϊτες Ης δὰ ἢτγει ἀεβοεπάεα τὸ ελγι ἢ 
ἴῃ δε 41 οὗ Ηἰβ ρεορὶε ἴτοτῃ Ηἰβ ργορεσ 
δαδιταϊίοη ἴπ ἤεανεη. Απά δβο ἴπε Οίνεσ 
οὗ ρ'β ἴὸ ψῇοπὶ Ρδὺϊ ἀδδίγεβ ἴο ἀΐγεςξ 
δῖ5 τεδάεγβ ννὰβ ὍπῈ ῇο παά ἢγδβι σςοπὶα 
ἅἄονπ ἴο εαγίῃ βείογτε Ης δβοεπάεά. [τννᾶ8 
τῆς Ὀεϊϊεΐ οὗ [ῆοβε ννῇοπι Ῥδὺϊ δά ἀγεββεὰ 
(υ΄. ιἰῃς ἐχρτεββ βίδϊεπιεπὶ πὶ [οδπ 111. 13) 
1ἴηδι ΟΠ τῖβυ᾿ 8 ργορεσ αῦοάε νν85 ἰπ πεάνβῃ. 
ὙΤμαδὶ δε τε 15 μετα ἴάκϑῆ ἔοσ σταηϊεά, δὰ 
δε σοποϊ υϑίοη σοπβεαυ θην 15 ἄγαννη ἢ δὶ 
πε Εαἴνεν ψνῆο δβοεηάεὰ 5. (Ὁ σίϑβι.--οἰς 
τὰ κατώτερα τῆς γῆς: ἱκπίο ἐπε 
ἰοισεν ῥαγίς οὗ μὴ εαγίᾷ. ὙΠε ἠοεαϊὶέν 
οσ ἰῃε ἐχέεμέ οὔ τπε ἀεβοεηῖ ἰβ πον ἀεβηεά. 
ὙΠε αυεδβιίοη ἰδ ΨΠεῖμογ {πε ἸΟσΔΙΥ ἰῃ 
νῖενν 18 1{π|8. ννοτ ἃ 45 ἃ βεεπε οὗ εχἰβίεπος 
Ἰονγοσ ἴπᾶπ πεᾶνεπ, ογ ἴῃς ὑπάθσ ννοσὶ ἃ 85 
ἃ ἄεξερεν ἀεριἢ τπδη δαὶ ἰϊβεῖ, Ποα8 
186 βεπίεηςε τγεῖεσ ἴο ΟἸ γί ϑι᾽8 ἱπηεαγπαΐξίοι 
δπὰ τπε βιιδ)εςτίοπ ἴο ννῃϊςἢ Ηε Βυπ)οϊεά 
Ηἰπιβε ἢ οα βατῖῃ ἐνεη υηΐο ἀδαῖῃ }) Οἵγ 
ἄοαβ ἰξ ροίπιὶ το Ηἰβ ἐδεοειὲ ἰο Ηαάες ὃ 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ἵν. 

Απὰ ΙΓ τῆς ἰδἰίε ἰ5 ἰς οδβε, ἰη ψῆδλι 
βρεοῖ δηὰδ ἢ} νῃδὶ ραγιουϊας βίρτιῆ- 
οᾶπος ἰ8 Ηἰβ νἱδἰξ το {πε ψνογὶά οὗ ἐπε ἀεδά 
δβοιας Οη ἐδεβε φυεβίίοηβ ἵδεῦα 
88 Ὀεεῃ δηὰ ἴπεγα ςοπεπυεβ ἴο ὃε ρτεδῖ 

ἀϊνετειγ οὗ ορίπῖοπ. Βοῖῇ ἱπιεγργεϊδιίοπο 
δᾶνε Ἴδγρε βυρροτί. Τμᾶὶ (δε “ἰοννεῖ 
διὶβ οὗ ἴπε δαγίἢ " πιεβῃ βί τυρὶ ν δαστῇ 
156 17 ἰπ ἀϊβειποιίοη ἄοσὰ πεάνεη ἰ8 τῆς 
νῖενν οὗ Οδῖν., ατοῖὶ., ΜίςΒ., ννίποσ, Ηδεὶ., 
ΎΒοπι., Κείςδε, ἀε δ οιῖε, Ηοΐηι., Βεγ- 
Βοῆϊαρ, ϑοπνείίζεν, Ννεῖββ, Ρἢείά,, Βὶ5- 
Ρίηρ, Αὐῦ., Ηδυρι δηὰ οἴμετβ. Τῆδι 
ἴδεν πιθδῃ Ηδάεβ ἰβ ἴῃς νίενν ἑδνουτεὰ 
ὃὉγ ἴδε Οορι. δηὰ Εἰἢ. ΨΝεγβίοπβ, ἀπά Ὀγ 
Βυςἢ ἱπιεγργαίεσβ 848 ἴγεη., Τεγί]., [ετ.,ϑ 
Ετγάϑβιη., Εβεῖυβ, Βεηρ., Εὔςκ., ΟἸβῃ., Ὀεὶ., 
ΒΙεεκ, Μεν., ΑἸξ,, ΕἸ]. (ου τς ᾿νΒοΪε), 
εἴς. Τθοβε ΝΟ δάορι [8 ἰαϊίες νίενν, 
πομψενεῖ, ἅτε ποῖ ΠΟΙ δ οπαε. Τῆε 
δτεδὶ πηδ)ογν ἱπάςεά, δβρεοῖα!ν ἀπιοηβ, 
Ῥαιγίβεὶς δηὰ [ὺςπεγᾶπ Ἔχερεῖεβ, ὑπάστ- 
βίδη Ρδὺυ] ἰο δϑῆγηι τπδὶ ΟΠ γίβὲ δὔϊεσ Ηἰβ 
ἀεδῖῃ πιδᾶὰς ἃ τηδηί εβιδιίίοη οὗ ΗἰπιβεὶΓ 
ἰπ τὶυτιρἢ ἴο ἴπε ᾿νοτ]ὰ οὗ ἴπε ἀερατγίεά, 
πὰ ΓΑ ἃ οεγίαϊπη πλϊηἰβίσυ ἴδετε. 
Ὑπδὶ πιϊπίβίγυ ἰδ υπάειϑίοοά Ὁγν βοόζῶς, 
ἐβρεοίδ!ν ἀπιοηρ ἴπε Εδίμεσβ, ἴο δανε 
Ὀεδη οοποετηδὰ ἢ ἴῃς τοίεαβε οἵ ἴῃς 
8008 οἵ ΟΤ 5αἰπῖβ ἔτοτῃ ἴδε 7, ἐρεδεις Ῥαΐ- 
γίνε; ΌΥ οἴπεγβ, εβρεοῖδ!ν ἀσηοηρ ςεγίδίη 
οἶδββεβ οὗ πχγοάδσῃ οοπηπιεηϊδίογβ, ἴο ἢᾶνα 
Ὀεξη ἃ πεν ὑγοοϊαπιδίίοῃ οὗ ρτᾶζε ἴο τῇς 
ΨΠοἷ]ς ψνοτ]ὰ οἵ {πε ἀερατζιεά οσ ἴο ςεγίδὶπ 
βεςιίοπβ οἵ τῆς ἀςεδά : εὖ Ῥεδγβοη οπ ἴπε 
Ογεεά, τ Ατι. ν.; ϑαϊπιοη 5 Οὐγέςταιπ 
Ῥοείγίνε οὗ Ινινιογίαἰϊέν, Ὁ. 421, εἰς. Βυϊ 
πεσε δα ἴδοβε, ἊἼβρϑοία!ν Οαϊνίπίκες 
τπεοϊορίδηβ, ννῆο ἴδκε τῆς νγίτεσ το πλεδη 
ποιπίπρ πιοσα, ἰξ ἢ τείετβ ἰο Ηδάεϑ8 δἵ 8]], 
πη τῆδι κε οὐπες πλεπ ΟΠ σῖβε ραβϑεά δὶ 
ἀεδίῃ ἱπῖο ἴῃς νοι] οἵ τπε ἀεραγίεά ἀπά 
δὰ Ἐχρετιεῆος ἴπετε οὗ ἴπε ρονεσ οὗ 
ἀεδῖῃ ἴοι ἃ τἰπιε. ϑόοπῆς (ε.ρ., ΟἾγυβ., 
Τπεοά., Οες.) σε οὗ ορὶπίοη δαὶ {πὰ 
Ῥῆγαβε ροϊπίβ ἴο πε ἀδεαές οὐ τπε διισίαϊ 
οἵ Οἢίβε, Ὀὰϊ ἀο ποὶ ργεβ8 ἰξ Ὀεγοηά ἔπδι. 
Οη {δε οἵδπεγ παπά, ἴῆεγε ἀγε ῆοϑε (ε. 6.» 
ψοη ϑοάεη, ΑΡ0.) πο τᾶκε τπε ἀεβοεπὶ 
ἴο 6 ἴο ἐαγέδϊι ἀπά ποῖ ἴο Ηδάες, διι 
ἰπϑιεδὰ οὗ ἀεπιένιηρ ἰτ νν ἢ τῆε ἱποᾶγηδ- 
τίοη τεραγὰ ἰξ 45 ση σεφμεη τὸ ἴπε ἀβοςη- 
βίου. ναὶ ἴπεπ ἰ5 ἴῃς πιοϑβῖ γεδϑοηδὸϊς 
ἱπιεγρτγεϊδιίοη ἢ 

1ε πιυβὲ Ὀ6 βαϊὰ ἴπ πε ἢἤγβε ρίαςς τπδᾶιὶ 
παίει ρταπιγηδγ ποῦ ἰθχίαδὶ οτὶ ἰςῖβπι 
δῖνεβ ἃ ἀδοϊβῖνε ἄηϑδινεῖ. Τῆε τῆς γῆς 
ΤΙΔΥ ὃε ἴακε ἐαυ δ] ννῈ}} 45 ἐπε αῤῥο-. 
ξεπ., Ξ κ'τῆε ἴοννεγ ραγίβ νυνὶ ἀγέ ΟΣ 
γμιαζε ἴπε εαγῖῃ ᾽᾿ ; τς ῥοςς. βεη., ΞΞ “"τῃε 
Ἰονεσ ραγίβ δείομηρίηρ ἴο δδγῖῃ," Ηδάες 
Ὀεῖΐπρ σοποεϊνεᾷ το Ὀε ρᾶτὶ οὗ ἔπε δαγίῃ, 
Ὀυϊ [18 ἰοννεσ ραζῖ ; οἵ [86 εονιῤ. ξεη., -- 
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“δε ραγίβ ἰοννεγ {πη τπε Ἄγ". Βυϊ 
ἴδε εοπιῤαγαέϊυε ἰᾶεα ἰΒ ποῖ ποτε ρεσιϊπεηὶ 
το ἴῆε οπε πιδίῃ [ἴῃς οὐ ἱπιεγργειδιίοη ἴδῃ 
ἴο ἴῆςε οἴπες, Τῆς κατώτερα την πιεδῃ 
τῆς ρΡαγίβ ἰοννεσ ἴπδη {πε δαγίἢ ἰϊ8ε]ῖ, ἑ.  ., 
Ἡλάεβ; Ὀυϊ ᾿ξ πιᾶγ Αἰδο πιεδη {πε ραγίβ 
Ἰοννες τἴῆδπ πεάᾶνεῃ, ἐ.6., ἰῃῆς εατῃ. Νοσ 
ἄοεβ τπε νατίεῖυ ἰπ τεδάϊπρ αἤεςι τῃς 
8επβς, ᾿βουρἢ πιυςἢ Πδ5 Ὀδεη πιδάς οὗ ἰϊ. 
Τῆε ψογὰ μέρη ἰ8 ἰπβεστίεὰ αἴτει κατώτερα 
ΌΥ ΒΜΟΡΚΠΡ, 85υτ.-Ρ., Βοξ., Νυΐρ., 
Αστὴ., Οἤτγβ., εἴς. [Ικ 15 οπριιςὰ ἣν 
"6, Θοιῖ., Ετὰ., Ιτερ., εἴς. [τ πιυβὲ 
Ὅς Πεϊά, ἐπετγοίοσς, ἴο Ὀεϊοηρ ἴο τῆς ἰεχῖ, 
Ὀυξ ἰϊ 18 ποὶ ἱποοπδβίβίοπί ἢ οἰζπεγ ἰπίοτ- 
Ῥεεϊδιίοη. Τῇ πιαίπ ἀγρυτηεπίϑ ἰη ἕδνουσ 
οὗ Ηαάες Ὀεῖπρ ἴῃ νίενν δε ἴπεβε ; τῆδι ἢ 
εαγίλ νγεῖε τηδδηῖ, ἰἰ ἰ8 ἀϊῆουϊς τὸ υπᾶετ- 
βίδηδ ὑνν βοῦηε 83: ΠΊΡΙ ες ἴοσπὶ βυοἢ 85 εἰς 
τὴν γῆν οἵ εἰς τὴν γῆν κάτω (Αοςἰβ ἰΐ. 10) 
ΜΔ5 ποῖ σῃοβϑη ; [ἢδ᾽ ἴπ6 υ8ὲ Οἶ8ο βίπρυϊδσ 
δρῆγδϑβε 28 τὰ κατώτερα, ννῃ] (ἢ τε. 8118 πε 

᾿ΧΧ τεπάετίπρ ἕος ΝΣ ΓΟΤΤΙ, 
οπς οὗ δε ΟἿ εχργεββίοηβ ἔἴογ (ῃς ὑπάετ- 
ννοτά, βυρρεδὶβ δὲ οπος [δὲ βοπιει πίη 
Ἰοννεῖῦ ἴπδη δασιῇ ἰϊβρὶ , ἃ γεῖ ἄδερεσ ἀθρίῃ, 
ψΜνΆ8 ἱπιεπάἀεὰ (Μεγ) ;ἴῆδὲ πε δοσοιηρδηυ- 
ἱῃρ ΡΏγαβεβ ὑπερ γω πάντων τῶν οὐρανῶν 
ἃπὰ ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα, Ῥείη εχ- 
Ῥτεββίοῃβ οὗ ἰδγρεβὶ Ὄχίεπβίοη, τηβκε ἰΐ 
τελβοηδῦϊε ἴο γίνε ἴῃς ννάεβε ροββίδὶς 
Β6Ώ8ε 8180 ἴο ἴπε κατώτερα; ἀπὰ [δαὶ 
7υβεῖςε 18 ἄοπε ἴο ἴδε ρεοσυϊατον ἀπά ἴῃς 
δτηρ τὰὰε οὗ ἴῃς νατίουβ ἐχργεβδίοῃβ ΟὨΪΥ 
ὃν τακίηρ Ῥδυ]᾽ 5146 τὸ ὃς ἴπδὶ 48 Ὁῃγίβι 
τοβα ἴῃ οζάεσ ἴο Η]} τῆς ννβοΐε ννοτ]ά, Ης 
μαὰ βγϑβὶ ἴο ρ888 ἰπ Ηἰβ νἱοϊοτίουβ ροννεσ 
ττουρῇ 411 τπε ρτεαὶ ἀϊν βίοηβ οὗ ἴδε 
πἀηίνεγδε---ἤδανεπ ἀῦονς, εαγί Ὀεπθδίῃ, 
ἃπά ὄνεη ἴῃς βυδιεισαπεδη νοτὶᾶ, ἰη τῆς 
Δβδβετίίου οἵ Ηἰβ υπίνεγβαὶ βονεγεί ρηῖγ. 
Βυϊ τδβετὰ 18 τη υοἢ το Ὀς βαϊὰ ου πε οἵδεσ 
εἰάε. Τβε βυρετεϊδιϊνε ἰοττηυϊδ τὰ κατώ- 
τατὰ νουὰ ἢανε Ῥεεῃ πιογε ἰη ροὶπι ἢ 
ἴδε ἰάεα το ὃς ἐχργεββεά ῃδὰ θεεη ἐμαὶ οὗ 
ἃ ἀερτῃ ἴμδη νὨίοἢ ἔπεσε τννᾶβ ποπε ἄδξερεσ 
(ΑὉ6}.), ος τδαι οὗ ἃ ἀξεςεηὶ επιδγδςοίπρ 41] 
ἴῆς βενεῖᾷὶ ραγῖβ οὗ ἴπε υπίνετβε. ἴπ 
Ῥοίηι οἵ ἔδοϊ, ἴοο, ἰξ 15 ποῖ τὰ κατώτερα, 
δυῖ τὰ κατώτατα, τἢδῖ τῆς 1,ΧΧ εἐπιρίονβ 

ἴπ τερτοδυοίηρ τς Ηεῦτεν ΣΥΝ ΓΙΣΙ 

ΥῊΝΙ ΤΕ Παάες Βαὰ Ῥεεη ἱπιεηάεά, 

1 [5 βίγδηρε ἴῃαι Ρδὺ! ἀϊά ποῖ βεῖθςϊ οπα 
οζ οἴδεσς οὗ {Π6 πιογε ἔαπη!]ἶαγ ἀπά αυΐϊῖε 
υπαηλδίσυουβ ρἤγαϑθεβ Ψ ΒΟ ὅσα υδεά 
εἰβενῆεγε, 6.9... ἕως δον (Μδῖι. χί. 23), 
εἰς δον (Αοἷβ ἰΐ. 27), οΥ δι ςἢ ἃ ἰογπιῖδ 
28 εἰς τὴν καρδίαν τῆς γῆς (Μαῖι. χί!. 
42). εἰς τὴν ἄβυσσον (Κοπ;. χ. 7). 11 ἰδ 

Ὁ ἴο δε σοηβίἀεγεοὰ παῖ, σγαπίπρ ἰἰ ἰ8 

τε Αξοσηςίοη ἀπὰ ποῖ πλεγεῖν ἴῃς Κδρωγ- 
σεοίίοη οἵ ΟἾτῖϑὲ πὶ ἰ8 ἐχργεβδεά ὃν τῇς 
ἀνέβη, ἰτ 'νν45 ποῖ ἔτοσυ Ηδάεβ, ὃὰὲ ἔτοπὶ 
δδχῖῇ ταὶ Ηε ἐϊὰ δβοεηδ. Ευτγίπεσ, τς 
Ῥοΐπε ἱπιπχεάϊαιεῖν ἱπ νίενν ἰδ ποῖ ΔῃΥ 
ψνοτῖς τῃδὲ ΟἸγίϑι ἀϊὰ ἴῃ της ννογὶ ἃ δηὰ ἰϊ8 
βενοταὶ ραγίβ, δυῖ τῆς ἰΔεπεγ οἵ ἑἰς Ῥετ- 
800 ψν»ῆο ἀεβοεπάεά, δηὰ δβοεπάεά, δπὰ 
ξανς εἰδιβ. ΤῊ 18 τηδάς βυβῆοϊε πεν οἴεαγ 
Ὑ ἴδε τερεδίςἀ αὐτός (νν. 10, ᾿ Η πὰ 

τῆς ἰάεα οὗ α Ηδάεβ-νίβιῖ οὐ ἃ Ηδάεἷς- 
ταἰϊηἰβέγυ δᾶ8 πο οὈνίουβ τεἰδιίοη ἴο τπαὶ. 
ΎΤῆς ρτεαὶ ραγαρταρῇ ἰῃ ΡἢΪ. 1ἷ. 5-10, 
ΨΠΙΟἢ 8 ἱπ Βοπὶς Β6ῆβε ἃ ράᾶγδὶ]εῖ, ἢ88 
αἷβο ἴο Ὀε ἰᾶκεὴ ἱπίο δοοουηῖ. ὙΤδεῖε 
ἀραὶπ τπῈ ΨῃοΙΪς δβιδίεπιεπὶ ἴυγηβ ὕροη 
τε ὕνο ρτεδὶ ἰάεαβ οὗ τῆς ἱποδγπαιίοῃ 
ἢ ἀπε Πυπιϊδτίοη ἱηνοϊνεά ἰῃ τ ἀπὰ 
τῆς ἐχαϊδιίοη, δηὰ ποιδίηρ 15 βα ἃ δδουξ 
ὯπΥ νἱεῖς οἵ Οἤτγῖβε ἴο ἴδε υὑπάετννογὶ ἃ. 
Ηετεςε, ἴοο, τς ψνῃοῖε ἰάεα οὗ ἃ ἀεβοεπὶ 
ἴο Ηδάεβ δρρεᾶγβ ἴο Ὁς ἰογείρῃ ἴο ἴῃς 
τπουρθι. [τ 1ἰβ ποῖ Βυβρεϑιοά ὉνΥ {πε 
Ῥαδββᾶρε ἰπ ἴδε Ῥβαίση; ἴογ ἴπεοῖς ἰ8 ποῖ 
8 Μογὰ αδουϊ ϑῆς6ο] ἴῃ ἰ, Νείϊπει ἰδ 
ἴδεσε δὴν ἰπάϊςακίοη οἵ ἰξ ἰπ τῆς οοπίεχι 
ἱπ τῆς ἘΕρίβιῖε. Ἐὸορῖ ἔδεε ἴδε δεβίονδλὶ 
οἵ εἰδβ ἰβ γείετγεά ποῖ ἴο ΟὨγίβι' 8 ἀδεσεηῖ, 
Ῥυΐίο Ηἰ8 δβοεηβίοη, ἀπά πο ἢϊπὶ ἰβ ρίνεη 
οἵ δὴν Ψογῖς ἄοπε ὉῪ Ηἰπὶ ἰπ Ηδάεβ νυνῖτα 
ἃ νίενν ἴο ἴμδὲ ῬεδβίονῸἹ, οσ οὗ δῃγ γεϊδιίοῃ 
ἐπ ψὨοἢ ἐπε ννογ]ὰ οὗ τε ἀεδὰ βιδπὰβ ἴὸ 
ΗΙ8. ρῥγεγοχαῖίνε οὗ πίνε. Εος ἴδεβε 
τεάᾶβοῦβ ψ Τοποίυάς (μᾶὶ τῃ6 ρῆγαβε 
τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς πιεᾶπε ἴδε 
εαγίκ 48 ἃ βοδεηε οὗ δχίβίεηςς, ἰοννεσ ἴθδη 
Ηἱἰἷ8 παῖΐῖνες πεάνεπβ, ἴο ννῆῖοῃ ΟἾτίβι 
ἀεβοεηάςά. 

Μνες. το. ὁ καταβάς, αὐτός ἐστι καὶ ὁ 
ἀναβάς: ἀε ἐλαέ ἀεεεεπάεά, λό ἐέ ἐς ἐκαὲ 
αἰ50 αΞφεερἀεα (οτ, δε ΛΗμεῦ αἰ5ο ἀξεσμ δα). 
1 νγᾶβ τὰς θτβὶ ᾿πουρῆϊ οἱ ἐνεγυ ΟἸ γί βείδη 
ταϊηὰ ταὶ ΟἸγίβε δὰ σοῖς ἄοννῃ ἔγοτη 
Βεᾶνεη ἴο ᾿ἷνε ἀπὰ ννογῖκ ἀποηρ πε οα 
εατῖῃ ἴοσ πεῖς βαϊνδίοα. Εουπάϊηρ οη 
τηῖ8 Ρδυ] ἀδοίαγεβ ἴῃδι Ηε ννὯο ἀεβοεηάεά, 
ψνοτῃ 411 κπενν ἴο ὃς Οἢτγίβι, Ηε δῃά πὸ 
οἴδπεσ νν88 Α'8ο ἴῃς Ρεγβοὴ Ψῆο δϑοεπάςά, 
80 ἢε τεηιϊηβ ἢἰ8 τεδάεγε οὗ ἴῃς βουγος 
οὗ 411 τπε εἰ ἔϊβ ἰπ ορεγατίοη ἰῃ ἴἢς Ομυτοῃ 
οἵ επὐογεά ὃν ἱπάϊνϊἀυα! ΟἨτίβεϊδηδβ--- 
πε δϑοεηάεά ΟἾγϑι. Α ρδου]δγ ἔογος 
8. οαιπιεὰ Ὁν βοῆς (νοη ϑοάεη, ΑΡΌ., 
Βτευδίοπ) ἴοτ τῃε καί ἱπ καὶ κατέβη. Ι᾿ 
ἰδ ἀτρυεὰ τπαὶ ἰξ τεργεβεηῖβ ἴπε ἀδβοθηΐ 
88 τεδεεφμεπί το ἴῃς δβοεηῖ, δηά οοπίθπι- 
Ῥογαπεοὺβ υἱἢ τῆς ρίνίπε οὗ ἴδε ρίξδ. 
80 ἴδε ροίπε ἰ5 τάΚεη ἴο ὃς {π|8---παῖ τῇς 
ἀβοεπὶ ψουϊά πᾶνε Ῥεεη Ψ Πουϊ ἃ ρυγροβα 
υη1685 ἐς μὰ Ὀεεη [οἸ]οννεά Ὀγ ἃ ἄεβοεηῖ. 
Τῖ5, ἰτ 15 τιοῦεδη, ἰ8 ἴῃς τεάβοῃ ννῆγν Ρδυΐ 
Ῥᾶυδβε8 ἴο ϑὰν ἴῃδλι ἴπε δβοεηάϊηρ ἱπιρ] θὰ 
4180 ἃ ἀεβοεπάϊπηρ δηά τμδὶ τῆς Ῥεγϑοη ἰπ 

΄ 
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τοις μι 1ΙΟ. ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς "δ ὑπεράνω πάντων ' τῶν 

5 ὅσῳ ἢ. α, οὐρανῶν, ἵνα " πληρώσῃ ἡ τὰ πάντα. 11. καὶ αὐτὸς ' ἔδωκεν τοὺς 

ἔστω. χν 3. ἐΟΒ.ΐ. 22 το. 

Ἰοπις, Ρ 113 Τηάτγι,, Εὐυδβεῦ. 

νίενν ποῖ οπἱν δβοεπδεά Ὀμὶ 4150 ἀδδϑοεη- 
ἀεά. Ηεποε ν δὲ ἰβ ἰπ ἴῃς νντίτετ᾽ 8 πεὶπὰ 
δεῖε ἰ8 μεϊὰ ποὶ ἴο ὃς ἴδε ἱποασγπαδίίοη οἵ 
Βυπμ]διοη οὗἨ τς ρῥγε-εχίβίεπι ΟἸγίβι, 
Ὀυϊ τπε ἀεδοεπὶ οὗ ἴδε εχαδϊιεὰ Οἢ δὲ ἴὸ 
Ηἰϊβ Οδυτοβ, βυρροθεά ἴο Ὀε τεζειτεὰ τὸ 
Δ1δο ἴῃ βυς ἢ ραββαρεβ 38 ἰϊ. 17, 11]. 17, ν. 
31,32. Βαϊ ἰξ ἰΒ πονπεγα ἰδυρῆς ἴῃ {πε 
Ῥαυϊΐηε Ἐρίβεῖεβ ἰδδι 4 ἀδβοεηΐ οἵ ἃ ἀε- 
Ῥασγίυγε ἔγοτη ἤδάνθη δῆεγ ἴῃς εχαϊιδιίοη 
ΑΒ Παραββασυ ἴῃ ογάεσ ἴπδὶ ἴῃς δεοεηδοὰ 
Τμοτὰ πιρῆι Ὀεβίον σ᾽ 8 ὑροὴ Ηἰβ Οδυτγοῖ. 
ὙΠῸ ραββαρεβ οἰϊεὰ ἀο ποῖ Ὀεᾶσ ουὔξ δ ῃΥ 
δυο ἰάθα. Τῆς ὅτει (ἰϊ. τῇ ἄοεβ ποῖ 
τοῖεσ ἴο ἃ οοτηΐηρ οὗ ἴδε ρἱογιβεά ΟΠγίβε; 
ἴδε βεοοπὰ (ἰἰϊ. 17) βρεαῖκβ οὐἱγ οὗ {πε 
βρί γί] ργεϑεπος οὗ Οπείβε ἰη τῃς πεδσῖ; 
δηὰ τῃε τπἰτά (ν. 31, 32) ἀεα1]5 οὈνίουβὶῪ 
ὙΠ ἃ “ τηγβίεγυ " οἵ γείαίξομς, ἀπιὰ μδ8 
ποιδίηρ ἴο ἀο νυ δὴν Τοτγηίηρ οὗ ΟὨγίβε 
ουὖῖ οὗ πεᾶνδεη ἐο!]ονιηρς οὐ Ηἰβ δβοεη- 
βίοῃ οσ τεαυϊγεὰ ἔοσ με Ὀεβίοναι οὗ Ηἴβ 
εἰ Νος ἰβ ἔβεγε δὴν τϑᾶβοῃ ΨὮΥ ἴπῈ 
καί δου! δανε τῆοσε ἐδδη ἴῃς απ ας 
αὐάϊέξυε ἴοτεε.---ὖ γω πάντων τῶν οὐ- 
ανῶν : πῤ αδουε αἱΐ ἐπε ἀεαυέεπς. 80 ἴῃ 

ἤπερ. νἱ!. 27 οὺς Ηἰ ἢ Ρείεβι ἰ8 ἀεβογί θεά 
8ἃ8 ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος. 
ΎΠΕΙε τᾶὺ δὲ 4η δἰ υϑίοη πεσε ἴο ἴδε 
εν βῃ ἰάδαβ οὗ 4 ρταδδιίοη οἵ μβεᾶνεῃβ, 
ἃ 586τεβ οὐ ἐλγές οἵ, 48 ἴῃς Ἷαβε γαῖ ει 
ἌΡρεᾶσβ ἴο βίδπά, -εϑέβ ἤεᾶνεῃβ, ἢ 
ψΠΐοἢ τπε Ῥαυϊίηε τρίτος οὐρανός (2 Οος. 
χὶϊ. 2) πιᾶν αἷβο ὃε σοππεςιεά; οπ ἴδε 
ςοποερίίοηβ οὗ ἃ Ρἰυγα! Υ οὐ πεᾶνεπβ 
ΨὨΙΟΝ ρῥγεναιεὰ δπιοηρ ἔδεε [εἐνν8, ἴδε 
Βαδγἱοηίδηβ δπὰ οἵπες δηςίεπε ρεορίεδ, 
8Βεε ἴδε νντίϊετ᾽ 8 ἀγίΐοϊς οὐ “"" Ηδβάνεη᾽᾽" ἴῃ 
Ἠκϑβιίηρϑβ᾽ ίοέέομανγ οὗ ἐπε Βίδῖε. Βυῖ 
τῆς ροίϊπι οὗ ἴπε ρῆγδβε 88 ννεὲ πᾶνε ἰΐ ἤεγε 
ἰδ βίσυρὶν 1Π18---ἰπαὶ τνμαΐενεγ ἤδάνεπβ 
ἴδετε ἂῖὲ ΟἵΓὁ πᾶ ὃς, ΟἸ γε ἰβ αῦονε 
1πεπη 411. 80 πίρῃ 888 Ηἰβ δβδοδηβίοῃ 
ολττίεὰ Ηἶη. [τ πιεᾶὴδ (Π6 Πίρπεβι 
Ροββίδὶς Ἂχδιιδιιοη---ἰῆε δβυργείηδου οὗ 
Οπε ψῆο βῆδζγεβ πῃ ἴἢς βονεγείρην οὗ 
αοά. Ἐοτγ ἴδε ἰοτπὶ ὑπεράνω 566 οη 
ἰ. )Ζ1.--Ἶνα πληρώσῃ τὰ πάντα: ἐλαέ τε 
νὲρλέ 511 αἱ! ἐπίηρε. Ὑπε υδὲ οὗἩ ἴδε 
οοη]. ΨΠὩ ἵνα ἴτε ἃ ραβδὶ ἴεπβε πᾶῦ ὃς 
ἅἄυς ἴο ἴῃς ἕλοι τπαὶ {πε “Β]ΠἸΠρ ἰδ τὸ 
Ὅς νἱεννεὰ 848 ἃ ςοπιίπυοιβ δοιϊίοη (Ε|}., 
ΑΙΣ; ο΄. ΚΙοιζ, Ῥευαν., ἰϊ., Ρ. 618), 6 ἴὲ 
8 ποῖ ἴο δε οχρίαἰπαά βἰ ΠΡ ῚῪ ΌΥ ἴδε ἰάχας 
επηρ᾽ ουτηεηὶ οὗ ἴδε οοπὶ). ἰπ ΝΎ ἀτεεῖκ. 

3 πληρ. ἐαντω 47. 

Τῆς βεπβε οἵ “εἰ ἰππρ οτ οονεῤ[είϊαρ ᾿ᾶ5 
δε ρίνεη ὈΥ πιᾶπΥ ἴο ἴῃς πληρώσῃ. 
ΤΒυβ ἴδε ἰἄεα δδβ Ὀεεπ ἰδίκοη Ὁγ ϑοπιε 
ἴο Ῥε τπᾶῖ οὗὨ τῆς ΒΒ ρ οἵὗὁἨ ῤγοῤίεογ 
(Απβείπι, εἰς.), τῆς σοεονεῤίἐππνιεμπέ οἵ 41] 
τηϊηρϑ ἴῆδι ΟἸγίβε πδὰ τὸ ἄο ἴῃ Ηἰϑ τε- 
ἀεεπιίηρ πιϊββίοη (ΕὔςΚ.), τ1πε »πμαλὲπρ οὗ 
αἷἱϊ ῥενγζεεί (ΟἸ1τ.), εἰς. Βυΐῖ, 45 ἰπ ὶ. 23, 
ἴδε νεγ μᾶ8 ἴῃς βεπβε οὗ Μιπέηρ, ἀπά τὰ 
πάντα ἰΞ5 το Ὀς ἰδίκεη ἀραίπ ἰπ 15 ννάεβὶ 
Δρρ]ἰσδίοη, δπὰ 18 τοὶ ἴο ὃς τεβισιςιεά τὸ 
πε ννοτ! ἃ οὗἉ δείέφυεγς οἵ ἴο ἴῃς Οῃυτοῦ οὗ 
εν δπὰ Οεπηιῖς (ατοῖ., ϑοπεηῖ., εἴς). 
Νοτ ἰβ ἵβεγε δηγντ μην ἴο βυσρεβὲ ἴμαὶ ἴμε 
μὀιφμεν οὗ Ομ τίβι᾽ 5 Ὀοάγ 18 ἰπ νίεν, ἂς 
βοῖὴς ζυπετδηβ ἢᾶνε διρυεὰ (Ηυπη., 
Οαΐον., εἴς). Τπε ἰάεδ ἴ 18 ἐπ τῆς 
ῬΑΓΑρΡΤΑΡΏ 18 ποῖ δαὶ οὗ ἃ “"" ἀβυξεὰ δηὰ 
υδ᾽ᾳυϊςουδ σοτροσγεῖϊυ," 88 ΕΠ] οοῖὶ ᾿νε ]] 
Ἔχργεββαβ ἴτ, θυΐ τπδὶ οὗ ἃ “ ρεγνδάϊηρ δηά 
ἐπεγρί δἰηρ οτηπίργεβεηςς ". ὙΒεῖπουρδι 
ἰ8 τῆς Ἰάτρεῖ οὴς ἴῃαι τῆς οὐ͵εοῖ οὗ ΟἸγῖβε᾿ς 
ϑοεπβίοῃ ννὰ8 ἴπδὶ Ηδς πηῖρῆῃὶ επῖεσ ἱπίο 
τεραὶ τεϊδείοπ νὰ τπῸ νΠΟΪῈ τννογ] ἃ ἀπά 
ἴῃ ἴδ ροβίτοπ δηὰ ργεγοραῖϊνε Ὀεβῖου 
Ηἰβ ρῆβ δ Ης νἱΠ]εὰ δηὰ 88 ἴπεν ψεσε 
πεεάεά. Ηε ννὰβ εχαϊ:εὰ ἴῃ οτάδγ ἔπδὶ 
Ηε πιίρῃι ταῖκο Κίπρὶν βυγαγ, 811 τῆς πηϊ- 
νεῖβε ἢ Ηἰβ ΔΟΌΝ 48 ἰϊ8 ϑονεζεὶ 
διὰ ἀονετποσ, απὰ Ηἰβ ΟΒυγοῦ Με τὴς: ἡ 
ῬΙέβεηος 848 ἰϊβ Ηεδά, δηὰ ργον!ἀς Ηἰβ 
βοός ψῊΠ 411 πεεάξυϊ ὅτᾶοε δπὰ ρίβ. 
π ΟΤ ριορῆεου ἴο “ ἢ] πεάνεῃ δηά 
ἐαγῖ" 8 (ῃῆε ποῖς οὗ Ὀεῖϊν (]εσ. χχίϊ. 
24).-ννε τὰν Ὅς ἴπ ἃ ρΡοβιοη πον ἴο 
ἀειεγτηίης Ῥδυ} 8 τὰ τὰ ἰπ ἱπισοδυςίης 
τε ραββᾶρε ἔτοπι 8. ἰχνὶϊ. δηὰ ἰπ 
ΔΡΡίγίηρ ἴξ δβ ἢς ἄοεβ. Τῆε ρέπεδὶ 
ΠΟπποοίίοη ἰδ οἶεᾶσ ἐπουρῇ. Ηε δά 
Ηἰβ τεδάεγβ βιυάν Ἰον πεβ8, ἔογδεάγαπος 
δηὰ υπϊῖγ, Ὀεσδιβε ποτα ἰβ οπα ἔδι τ, πε 
Ὀαρείδπι, εἰς. ὙΠΕΥ ἅγε ποῖ ἴο ὕες νεχϑὰ 
οἵ ἀϊν!ἀεὰ Ὀεσαυβε οπε πιᾶὺ ἢᾶνα ποτα 
οὗ ἴδε ρίῆ οὗ ρτᾶςς ἴδῃ ἃποίβεσ. ΑἹ] 
τεςεῖνα ἔγοση ΟἩγίβι, σδο ἢ ἰπ Πΐ8 οὐντὶ ΨΨΆΥ 
δηὰ πηδαϑιγεα 48 ΟἾσίϑε νυν] 18; ἴοσ, 45 τῇς 
Ῥβδὶπιὶ βῆονβ, 411 σ'ἣβ οοτῖε ἥσοτῃ Ηΐπι. 
Νονν βοπῖε ἴακε ἴδε ροὶπί οὗ ἴπε φυοιδιίοη 
ἴο ὃε 18 ϊ8--- ΕΗὀ ΠΟ 18 ἴδε βυδ)εοϊ οὗ ἴδε 
Ῥβδὶπι 15 Οπε ψῇοβς βεδῖ 8 ἴῃ ἤδανδθη, ἃ 
ϑοναγείρτι αἴνεν οὗ ρει (Ε11.). Οἰδεῖβ 
ἅτε οὗ ορϊπίοη δαὶ ἴῃ νγογάβ ἀγὲ οἰτεὰ ἴῃ 
ογάες το ὃσίηρ ουἵ πε ἴδοι ἐπαὶ ΟΠ το 8 
Ῥεϑίονναὶ οἵ γί ι8 “βίδηβ ἱπ πεοεββάγυ 
ςοπηθοϊίοη ΜῈ Ὡ Ηἰἷβ ρεπαγαὶ ροβίτίοπ οὗ 
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μὲν " ἀποστόλους, τοὺς δὲ " προφήτας, τοὺς δὲ ᾿ εὐαγγελιστὰς, τοὺς κ Οἱ ΠΕ. 5 
δὲ " ποιμένας καὶ " διδασκάλους, 12. πρὸς τὸν ' " καταρτισμὸν τῶν! ἀεία χχὶ, 

ἷν. 5. 
Η οὖς. χὶϊ. 

τῷ ]οδῃ χ. 2, εἰς., θαῖ-- Βετα ΟὨΪγ ; δες ες. ἐδ. 15; Ε σεῖς, χχχίν. ραβϑίπι. 
29; 2 Τίαπι. ἱν. 3; Ηεῦ. ν. 12; [4π|65 ἰἰΐ. τ. 

8; 2Τία. 
Ὁ Αοἰβ χὶϊ! α; 

ο ετε οὔ. 

ἸΟπιϊξ ΤῸΝ 1, ΙΟ9, 114, 121, 178. 

δΙΐπρ τἴδ6 ψνΠοῖς αηΐνετες" (Μεγ.). Βυὲ 
τῆε οἄδε ἄρρεᾶϑζβ ἴο ὃς [ε88 ἱηνοϊνεά ἴῃδη 
τηδῖ, ἀπά ἴο ἴυγῃ 5ἰπΊΡῪ οἡ ἴδε ἰἀεπεβοδ- 
ἕίοπ οὗ πε Ῥεσβϑοῦ ΨΠῆΟ 18 ἴῃς βουγος οὗ 
τῆς εἶ'ῆ8. Ρδὺϊ μᾶ8 βροίεῃ οὗ ἴῆε ρτᾶος 
45 ρίυεκ (ἐδόθη, νεῖ. 7), ἀπὰ πε 88 
υοίεά τπὸὶ ννοτάβ οἵ ἴῆε Ῥβαὶπὶ νῃϊοῃ 
8ΑΥ ἴπαιϊ “δε ξῆυς εἰτι5" (ἔδωκεν δόματα, 
νεῖ. 8. Βαϊ δε Πα8 ποῖ παγιδά ἴῃε Οἰἴνετ. 
Νον ἢε Ἵχρ᾽δίπβ ἴπδὲ ἴῃς αἷνετ ἰ5 ΟἸτίβι; 
δηὰ τῃδὲ [818 'β ἰηἀϊοςδιςὰ Ὁγ με Ῥβδϊτι 
τε 17, θεσδυβε ἰξ βἰπρβ οὔ πε ννῇο Ψψεηῖ 
ὋΡ οἡ δίρῇ, ἀπὰ οἵ δῃ δβοεπὶ ψυῃὶοἢ ῥγο- 
βυρροδεᾶ ἃ ρῥγενίουβ ἄεβοςηι. Τῆυβ ἢε 
ἰάεπεῖβεβ ἴῃς βυδ)εςξ οὗἩ τῃε Ῥβαὶπι νυ 
ΟὨγίβε ; 28 εἰβεννῆεγε ἴῃς [εμονδῇ οἵ ἴδε 
Ρτορῆεῖβ ἂδἀπὰ ἴῃς Ρβδίτηβ 8 ἰἀεπιϊβεὰ 
ψΠΠ τῆς ΟὨτίβι οὗ τπε Αροβίϊεβ, ἀπά ννῆδιὶ 
18 δθηττηθά οἵ ἔπε ἴογπιες ἰπ τῆε ΟΤ᾽ ἰβ8 
δϑοσίδεὰ ἴο ἴδε ἰδιϊῖεσ ἱπ τπε ΝΤ. 

νεῖ. 11. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν 
ἀποστόλους: απὦ Ηε ραυε Ξονιε Αῤοξέϊος. 
Τρδιὶ ἰ8, “Ης ρᾶνε βοπὶε ας Αροβιΐεβ," οἵ 
{ἢ ΕΝ ““βοπιε ἰο δὲ Αροβιίῖεβ ". Αἱ 
1018 ροΐπὶ Ρδὺ] τενογῖβ ἴο ἴῃς βἰδίεπιεπε 
ἴῃ νεσ. 7, ἃπὰ μανίῃς ββονη ἴπαὶ τῆς 
ἀεοϊαγαύοη ἴῃ ΡΒ. ᾿ἰχνἱϊ!. ἀρρ]68 ἴο ΟΠγῖδβι, 
ἢε Ῥσοςεθάβ ἴο βεῖ ἔοσίἢ ἴῃς ρυγροβε (νεζ. 
12) ἢ νΒΙΟΒ τῆς ρΙ8 οἱ τῆε εχαϊ θὰ 
σίνεσ ᾶσε Ῥεβίοννεὰ απὰ Ηἰβ στᾶςε ρίνεη 
ἴο βυςῇ. 
Ῥύζροβε ἢε βρεοῖῆεβ ἃ βεσίεβ οὗ γί β γίνε 
ντ παῖ ἰπ νίενν. Ν ὲ ἢᾶνε ἃ βοτηεννῆδι 
δίτιῖ δι ἐπυπιεταίίοη ἱπ 1 Οοσ. χίϊ. 28. 
Βυῖ ΨἈΠ|Ε ἴπς τυ]πρ ἰάεα ἴδετε ἰ8 τπαῖ οὗ 
αἰἐδημβ λα: (ἔθετο) δηὰ τῆς βυδ)εος ἰ8 

οἷ, ἤετς πε ραγιίουϊας ἰάδα ἴ5 ἴῃδι οὗ 
{πε (ἔδωκε) ἀπὰ τπε βυῦδήεςς ἰ ΟὨτίβε. 

ἀτίπεσ, ΜῈ τῆς ἰδὲ ἐπ Ἐρμεβίδπβ δὲ- 
Εἷπβ ΨὩ ΑῤοΞςέϊες, ῥγοῤλείς, ἐυαηρεϊἐ εἰς, 
ἐεαελεγς, πιὰ ςοπίίηυεβ ἴῃ τογτη8 οὗ ῥέ7- 
ϑοπς, ἰῆς βίδίοιηδης ἰπ 1 Οοσ. ἴακεβ ποίῖς 
ἰπάςεά οὗ 4 ῤῥοΞέϊες, ῥγοῤλείς, ἀπὰ ἐεαρσλεγς, 
δυῖ τ[πετεδῆεσ ρᾶ5868 ἥτοσῃ ῥέγξορις ἴὸ ρὲ ς 
ογ νεῤνἐξέγίος---τηίγαο!εβ, πε! πρβ, μεῖρβ, 
ξδονετηπιδηΐβ, ἰοπρος8. ΤῊ ΪΒ ΠΔ8 ἰἴ8 βίρ- 
πίδοληςε, 45 ψγε 8302}} βεε0 Τῆε αὐτός 15 
ραὶπ εἰ ρἤδιῖς, τε “' ἢς ΠΙπΊβεῖζ,᾽" “ Ὡς ἀπά 
πο οἵδε". Τῇῆε ἔδωκε ἰΒ ποῖ ἴο δε τΆΚαη 
88 -Ξ- ἔθετο, αῤῥοϊκπέεά οἵ -εἰὲ. ΤΠδῖ ἰς ὨΔ5 

ῬΙΟΡεσ 86εη86 οὗ γαῦε ἰ5 οἶδας ἔγοτη [18 
τεϊδιίοη ἴο ἴῃς ῥγεςσεάϊηρ ἔδωκε δόματα. 
τῆς “ ρἰνίης " τεῖδιβ ἴο {πε εαἱΐ οὗ ἴδε 
ὍΠυτοπ᾿β Ηεοδά, τπε ροῖπι δεΐπρ {πε εἷδ 

Βυιῖ Ὀεΐοτε ἢς οχρίδπβ παῖ 

οἵ Ομ σίβε το τε Οπυτοῖῦ ἰπ τδς ἴοτπι οὗ 
ςαγίδίπ πιεη σποόβεη ὃν Ηἰη ἀπά εαυΐρ 
ΌὉΥ Ηἰπ ἴο ἀο βεγνῖςε ἰονναγά με ὈυΠ]Πάϊηρ 
ὮΡ οὗ Ηἰβ θοάγ δπὰ ἴδε Ὀγηρίπρ οὗὨ 41] 
ἰξ8 ΠΊΕ ΕΓΒ ἴο ἴπε πιεάϑυτς οὗἉ ἴῃς βίδίυτε 
οἵ Ηἰβ δυπεββ. Ευτγίῃετ, τῃς ἐχπογιδιοπ 
ἴο απίτν (νεῖ. 3) ἰ8. 51}}} π᾿ νίενν, ΟἾγίβὲ 
δΒανίηρ φίνεη ἴπεβὲ “"Αροβεῖεβ " δηὰ οἴμεσβ 
ἴῃ ογάδγ τῆδι 41} Ηἰἷδ ἀ:βοῖρ] 68. τηδυ οοπης 
ἴο ἴπε υπίτγ οὗἉ τῆς ἔδιτἢ (νεγ. 13). ΑἹ] 
Κῆγουρἢ τῃς βιδιεπιεηΐ, ἴοο, {πε Ῥτί πη ΑγΥ 
τῆϊηρ ἰ8 τπε ῥέγδοης, ποῖ {πε οὔῆοςβ. 
Νοιπίηρ ἰδ βαίὰ οὗ δὴν βρεοίαὶ ογάεγ οσ 
ογάεγβ ἴῃ (πε ΟΠυγοῖ ροββαβϑίπρ' Ἵχοαρ- 
τομαὶ ργεγοραιίνεβ, οἵ ΔηΥ οβῆςε οὐ γαπῖκ 
ἴο ὙΠΙΟΝ δου ϊίας οσς ἐχοϊϑίνε ῬΌν ΕΓ 8 
οὗ ρτᾶςε ννεῖε διϊδοῃεά. Ὑῆὲ "πε ἃῖς 
ΟἸγίβι᾽ 8 γί ἣβ ἴο τε Οδυτγοῦ δπὰ ἴο ὄἜνεσυ 
ταεπῖδεῖ Οὗ ἰῃ ; δπὰ {πεν ἅτε ρίνεη ἴο ἄο 
ἃ ςετίδίη ψοσκ ἰοοκίηρ ἴο ἃ ρτεαὶ επὰ, 
υἱς., ἴο ξυγηϊβῃ Ηἰβ ρεορίε δπὰ Ὄὄνεῦυ 
ἱπάϊνϊἀυα] Ὀεϊΐενες ἀτηοηρ ἴπεπὶ (νν. 7, 
16) ἔος τδοὶγ ραγιίσυϊας βεγνίος δπὰ {δεῖν 
Ῥασιϊουϊας σοπετί υϊίοη ἴο ἴπε Ῥαάϊπα, ὕΡ 
οἵ ΟἩγίβε᾽ 8 θοάγ. Νοιδίπρ [8 βαίὰ οἵ ἴδε 
ἐΐπις ἤεπ 1πεβε ρβ ψεῖς ρίνεη. Βυῖ 
88 πεν δῖ ἴδε γ᾽ β οἵ ἴδε εχαϊτεὰ Οτίεϊ, 
ἐξ ἰβ ρἰαὶπ τπδὲ ἴπε ἀποστόλους ἅτε ποῖ ἴο 
Ῥε τεβισίςιδὰ ἴο τῆς οτἱρίπαὶ Ττυνεῖνε, Ὀὰϊ 
ἃτε ἴο Ὀ6 ἴᾶκεη ἴῃ τὴ6 νίάει βεπβο, ἰη- 
οἰυάϊπρ ποῖ οπἷν Ρδυΐ, υϊ Βαγπδῦδβ 
(Αςῖβ χίν. 4, 14), ΡΓΟΌΔΌΪΥ [8π|ε8 (1 Οοτσ. 
χν. 7; Οἱ. ἱ. 19), ϑ]νδηυβ (1 ΤΠεββ. ἰϊ. 
δ ῬΡεσπδρ8 αἷβο Απάγοηίουβ ἀπὰ [υπίϑβ 
(Εοπι. χνὶ. γ). Τῆς “ Αροβιῖε"" ἰ8 ἀς- 
βουίδεά 48 ους Ἵοδ᾽εὰ ὃν Ομγίβε (6 δ]. 1. 
1); οπς ΨῆΟ Πᾶβ βθεὴ ΟἸγίβι δπὰ ὕεδεπ 
ἃ ν᾽ῖηεβ8 οἵ Ηἴ8 γεβυγγεςίίοη (1 ΟΟσ. ἰχ. ῖ, 
2; Αοἴβ [. 8, 21-23) ; οπς Ψῆοβε “ 5:68" 
ψνατα στουρῆς. .. ὈῪ 583ϊρη8, ἀπά ννοη- 
ἄετβ, ἀπά πὶ τυ τνοσκβ᾽" (2 Οοσ. χἰΐ. 12) ; 
ΜΏΟΒε ΟΠΓςε 4180 ννᾶβ ποῖ [{ἰπιϊῖϑὰ ἴο ἃ 
βἴπρίε σμυγοῦ οἵ Ἰοςα!γ, θυϊ ννδ8 τεϊαϊοά 
ἴο ἴπε ννοῖϊὰ ψεπεγα!ν δηὰ τὸ 41] τῆς 
σΒυγοπεβ (Μαῖι. χχνῖ!. τὸ; τ Οοσ. χί. 28). 
ὅεε αἶβο ου Ἵἤδρ. ἱ. 1.--- τοὺς δὲ πρ' 
τας: απὰ 206 ας ῥγοῤλείς. Ὑἤεβε ἅτε 
τείειτεὰ ἴο αἱοηρ ψιῖ τῆς ΑΡροβιϊεβ αἷβο 
ἰπ 1ἴ, 20, ἰϊϊ. 5, ἀπά ἵπ 1: Ὅοσ. χίΐ. 28. 
νη ΝΤ ρῥτορδεὶβ νγὲ ᾶνε αἷδο ΝΤ 
Ῥγορδείεββεβ. Αράᾶβρυβ, ἴποϑε οὗ Απιίοςοῃ 
]υάδθΒ δπὰ 5:1145, πὲ ἔουγ ἀδυρῃίειβ ὁ 
ῬΒΝΡ, ἄγε πιεπιοηςὰ 8ἃ5 μανίηρ ἴῃς οἷδ 
οὗ ρΡτορῆεου. ΑΒ ἰπ ἴπε οδβε οὗ ἀραῦδυβ 
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Ῥᾳ ετε ἁγίων, εἰς " ἔργον “ διακονίας, εἰς "οἰκοδομὴν τοῦ "σώματος τοῦ 
4Ξ ρα. αἱ." χριστοῦ, 13. "μέχρι "καταντήσωμεν 32 " οἱ 5 “πάντες “εἰς τὴν 

ἐπ δες χὶν. 19, χν. 2; Ῥδὺυϊ οὐἹγ. 
Μεατὶκ χἰϊὶ. 

8-:1 Οος. χίϊ. 27; (οἱ. ἰδἑ. 17. 
υ Αςἰδ χνί. τ; 1 Οος. χὶν. 36; ῬΒ1]. δ 

τ (οηβίσ., Βεσε οΪγ; ξεὲ 
Ὁ δὲ. σα; ΞΡΔΟΪ οὨἷγ. νι . Κ. 17 

20 ος. Υ. 1ὸ ; ΟἹ] ν. 14; ΡΒ]. ἰΐ. δι; ῬϑῸΪ ΟἿΪΥ : τὰ πάντα Ρδεδίπι. 

1 Ἰπρογὶ τῆς Ὀείοσε διακονιας ὈἘ6σ. 

5 καταντησομεν 44-8, 72, 113, 210, ΟἾτ. ; καταντησωμον (Ἰεηι., Οτίρ., εἰς. ; καταν- 
τησω Εα. 

5 οι οὔῃ. ὈΕ6, ΟἸΙεπι.,, Οτίξ... 

τῦι8 εἱῆ οὗ ρσορῆεςυ ἱποϊυάδεὰ τῃς ῥγεάϊο- 
οηῃ οὗ Ἔνεπὶβ (Αοίβ χί. 28, χχί. 10), δυὶ 
118 οὨίεῖ ξυποιίοη ννᾶβ εἀϊβοδιίοη. Τῆς 
ῬιΙΟΡΒοῖδ νΕΓΕ Ῥγεδοῃεσδ Οἵ Ἐχῃπογίεσϑ, ἴοὸ 
Ψνἤοπι γενοϊδιίοηβ οἵ βρίγί τι] ἐσατἢ τνεγα 
ἱπηραγίεά, δπὰ ννῆο βροκε ἐπ ἴῃς ϑρίγιι 
(ἐν πνεύματι; ΕΡΉ. 111. 5; Αρος. ἱ. το), 
Ὀυϊ ποῖ ἰπ δοϑβίδου οἵ 88 οὔδ ἴῃ ἃ ἴγδηςε (ἐν 
ἐκστάσει, Αςἰδβ χ. 1ο, χχίϊ. 17). Ευτίδει, 
ΒΕ ννᾶβ αϑυδ!γ, [ἢ ποὶ αἰνναγβ, ἰπἰπεγδηῖ. 
ΤῊΙ5 ογάεσ οἵ ργορδεῖβ οοπιϊπυεά το Πᾶνα 
ἃ Ρίδςε ἰπ τῆς σμυγοῦ ἴος ἃ οοπβίἀεγαοὶα 

ἰἸοά. [Ι,ἀτρὲ τηεητίοη ἰδ πιδάς οἵ ἱΐ 
ἴπ τῆς διάαελέ, ἀπὰ ἴθ Ευβεδίυβ, Η ἐξέ. 
Ἐεεῖες., ν., 17, τείεσεηςε ἰ8 τηδάε ἴο Ουδά- 
ταῖυβ δηὰ Απηπιδ ἱπ ΡΠ] δάεϊρηϊα. ΤὨὶβ 
ΤΩΔῪ ἴδϊος {πε οσγάδσ οἡ ἴο ΗἩδάγί π᾿ {πε ; 
ζ΄. ϑείνγη, Τὰ] ΟἈγίξἐίαη Ῥγοῤλείς, ἀπὰ 
Ονναιϊκίη᾽ 5 ἀττίοϊε ἴῃ Ηδβεηρβ᾽ ΘΟ οἐϊοπανγ 
ΟΥΓ ἐλμε Βὲδίε, ἵν., Ρ. 127. 85:ε 4180 οῃ ἱϊ. 
20 δδονε.---τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς: απά 
δονιε α5 συαπρεϊ είς. ἴπ τ Οος. χίϊ. 28 πε 
ἐυαηροὶ ςἐ ἰδ ποῖ τηεπιοπεά, Ηδετζε ἢ ἰ5 
ἀϊδιϊπρυϊδηεὰ τοτὶ ἴδε ΑῤοΞςέϊε ἀπὰ πε 
ῥγοῤῆεὶ πὰ παιηεὰ δ8 τπε {πίγὰ ἱπ τῆς 
ογάετ οἵ Οἢγβι᾿ 8 σὶἣβ ἴο ἰῆς Οῃυτοῦ, ΤΗΣ 
εὐαγγελιστής ἰ58 πιεπιοπεά ΟΠΙΥ Ὀνΐῖσα 
ρϑῖῃ ἰπ ἴπε ΝΤ, υἷξ., ἱπ Αςἴβ χχίὶ. 8, 
εις ΡὨΠΡ, οπα οὗ τῃε βδενεὴ ἀεδοοηβ 
ἰ8. 80 ἀεβίρηδιεά; ἀπὰ 2 Τίπι. ἱν. 5, εγα 
ΤΙπιοῖῆν 18 ομαγρεὰ ἴο “ ἀο πε ννογκ οὗ ἂπ 
ἐνδηρεῖῖβι ἡ, 1{1Κε τῆς ῥγοῤλείς τ1πῈ ευαη- 
ξεἰέςές ψἸατε ρεπεγα!ν [τ πεσγαπὶ ργεδοθατβ 
Οἵ τηϊββίοπδσίεβ, [Ποῦ ἢ δοπιειπηθβ ἵΠΕΥ 
δὰ ἃ βιδιεὰ ρἷδος οὗ δῦοάε οἵ τηϊπι βίσυ. 
Τῆε ἰεγπὶ βεεπιβ, ἐπεγείοσε, ἴο Ὀείοηρ ἴο 
ἴπε Ρδυ πε νοσαθυϊαγγ. Ὑμεδε ἐυαπρε- 
ἰϊξές ννετε ἱπέεγίοττο ἴδε Αροϑβεῖεβ, ἃβδι βίη 
1πεπὶ οἵ ἀεϊεραιεὰ ὃν ἴπεπι, δυϊ νππουῖ 
τπεὶς δυϊποτιῖγ. ὙΒΟΥῪ μδά {πε ρἱδὶ (χάρ-- 
ισμα) οὗ τῇς ϑρίτιι, 45 ἴπ πε οᾶβε οὗ 
Τιπιοῖῃν (1 Τίπι. ἵν. 14; 2 Τίπι. ἱ. 6) ; 
Ῥυϊ, [ἢ ψε πιὰν ἰυάρε Ὁν ῬὮΪ]Πρ᾽5 οδβε 
(Αςῖβ νἱϊϊ. 5-18), πεν οουά ποῖ ἱπιρασὶ 
πε Ηοὶν ἀπῃοβὶ. Νοῖ ἄο ἴπεν β86επὶ ἴὸ 
αν παὰ ἴδε βρεοίδὶ τενεϊδιίοπβ νυ Πῖο ἢ 
ψετε ρίνεη ἴο ἴπε ργορβεῖβ.---τοὺς δὲ 
ποιμένας καὶ διδασκάλους: απ Ξονῖε ας 
ῥασίογς απὰ ἱεαεμεῦς. ὙΠε ποιμένες ἀπά 
διδάσκαλοι ἅτε ἀϊπεϊησυ!βηεὰ ἔγοπι τΠε 

ἄοττηεν ογάεγβ ἃ5 δεῖπρ ςοηπεςοίεὰ ψἱτῃ 
Ῥαγισυϊδ συ τΟ 65, γεβιάεηϊ δπὰ ποῖ τηΐϊ8- 
Βίοπδτγυ οἵ ἰτϊπεσαηῖ. Τῆς ἀὔβεηςς οἵ (δε 
τοὺς δέ δεΐοτε διδασκάλονς ἰπάϊοδίεδ 4150 
παῖ ἴῃς ποιμένες ἀπὰ ἴδε διδάσκαλοι 
Μετ ποῖ ἵνο ἀϊβείηςι οσγάεγβ, Ὀυῖ ἀεείρ- 
πδίίοῃβ οὗ ἴδε βᾶπγε πιδη (ς.. ἴδε πρεσβύ- 
τεροι οἵ ἐπίσκοποι; Αςἰ8 χχ. 28; τ Ρεῖ. ἰϊ. 
25, ν. 2), ἰῃ ἀϊετεης ξυποιοηβ, ἴπε ἔογπιες 
ἀεβηίηρ τΠεπὶ δοςοοτάϊπρ ἴο τδεὶς οδῆςε οὗ 
ονοτγδίρῃς, τῆς ἰδέϊεγ δοοοσζάϊηρ ἴο ἰδεῖς 
οδῆςε οὗὨ ἱπϑβιγυςτίοη δηὰ συϊάαποε. Τῆς 
ποιμήν νου]ὰ παίυτα! ν Α5ο ὃε ἃ διδάσ- 
καλος; Ὀυϊ ἴπετς 15 ποῖ ἴῃς βαπὶε τεάϑοη ἔοσ 
βιυρροβίπς ἴμαὶ ἐνεῖν διδάσκαλος νου]ὰ 
αἶδβο δε ἃ ποιμήν. Νοιπίπρ ἴ8 βαϊά Βετε οὗ 
πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι, διάκονοι, ΤῊΣ 
ὔδεηςε οὗ βυςἢ ΟΥ̓ ΟἿ 4] [Εττη5 ροὶπίβ ρεῖ- 
Πᾶρβ ἴο ἰῃς σοπιραγαιίνεϊΥ εαγὶν ἀδὶς οὗ 
τῆς Ερίβεϊε. 

Ψνει. 12. πρὸς τὸν καταρτισχὸν τῶν 
ἁγίων : τοΐἐᾷὰ μ υἱεῖσ ἰο ἐκε 7μὶ1} ἐφπὶῤ- 
ν»ιεηὶ οΥΓ ἐπε ταϊπμίΣ. ὙΠε οδήεοὶ ἢ 
ΨΈΙΟΝ ΟΝ γὶβὶ ρανςε βοῖηε πλεῦ 48 Αροβίίεβ, 
δηὰ βοπὶε 85 ρυορδείβ, εἴο., ἰβ πονν βιδιο 
ἴῃ ἃ βεπίεηςε οοῃβίβϑιϊηρ οὗἉ ἴῆγες οἰδῦβεβ. 
ὙΠε ῥγεοῖβε σοπβίσυσιου ἃπὰ τηεδηΐης 
οὗ ἴπεβὲ οἰδυβεβ δὲ ὉΥ ΠΟ τήδδῃβ δᾶϑυ 
ἴο ἀεϊειτηῖηε. Τῆς πιαίη αἰ Π αν ἴ5 τ8Ὲ 
τεϊδιίοπ ἱπ ψῃοἢ {πεν βίαπάὰ ἴο δδοῦ 
οἴει δπὰ ἰο ἔπε ργεςεάϊηρ ἔδωκε. νΥΠΔιὶ 
παῖ τεϊδιίοη 15 ν}} Ὅς Ὀεβϑὶ βεεπ ψἤεπ 
{πε βενεσζαὶ [εγπΠΊΒ ἤᾶνε ὅδεπ εχδιηϊπεὰ. 
ΤΠε βεπίθηοε Ὀερῖπβ νυ πρός, Ὀυϊ τῆς 
ἴννο οἰαυβϑεβ ννϊο ἢ [ΙΟ]]ονν ἂζὲ ἱπιτοδυςεὰ 
ἐδοῦ Ὁγ εἰς. ἐΙτΕε σδη Ὀ6 πιδᾶε, ἢονν- 
νεῖ, οὗ τη. Τῆς πηἷος ἀϊδεϊηςτίοη5. οὗ 
τῃε οἰαββίςδὶ ρεγίοά ννεγε ποῖ πιαϊηιαιπεὰ 
ἰπ ἰαῖες ασθακ; δπά, ννδι]α Ῥδιυ}5 υϑς οὗ 
Ῥτεροβίτομβ 15 ἴοσ ἔπε πιοϑὲ ραγί γεπηδγκ- 
ΔΌΪΥ Ῥτεςίβε, ἰΐ ἰ8 ἢϊβ Πδδίῖϊ ἴὸ νᾶγυν πεπ, 
νϊδουϊ δὴν οὈνίουβ ἀϊβετεπος ἴῃ βεῆδβε. 
Ἐβρδοίδι!ν 15 τπὶβ ἢϊβ νναὰν ψντἢ τδοβε οὗ 
Κιπάγεά πιεδηὶπρ δηά [ΟἹ] οννεὰ ὃν πὰ 
ΒΆτηε οᾶβε: οἵ. εἰς ἀπά πρός ἰῃ Εοπι. 
11. 25, ἀπά 5ε6 Δ Ίη.- Μουϊε., ΡΡ. 512, 513. 
Τῆς ποὺυπ καταρτισμός οσουτΓδ ΟἿΪΥ ἢετα 
ἰπ τῆεὲ ΝΤ ; ἰπ 2 Οος. χίϊ. 9 ννεὲ μᾶνε 
κατάρτισις. ΤἼε νετῦ καταρτίζω ννῆϊοι 
18 ἰουπὰ πηοῖε ἴσεαυθηιν δηὰ Ἔχργεβδεβ 
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τῆς ρεπεαὶ ἰάςα οὗ πγακίηρ ος, λέ, 
εονεῤῥίδίε, ἰδ ἀβεὰ ἴῃ τῆς βεῆβε οἵ γεῥαΐγιη 
᾿λογαῖν (Μαῖι. ἱν. Δ; Μαζκ 1. 10), γέ- 
βίογὶπρ' ἴῃ ἃ βρίγίτδἱὶ οἵ ἀϊβοὶ ρ! πᾶτν βεηβα 
ἐτας νἱ. 1), ῥεγζεοίἑηρ οὐ ν»παλίηρ ῥογζεεί 
Μαῖι. χχὶ. 16; σ Τῆδββ. 11. το; σἵ Ῥεῖ. 

Υ. 10, οἷς.), ἀπὰ δῖβο ἰῃ μαι οὗ φγεῤαγίηρ, 
Μιγκίσλίηρ, ἐφσμὶῤῥίηρ (ῬοϊγΌ., ἱ., 47, 6; 
υ., 2, τι; Ηάι. ἰχ. 66; [“ὑκς νὶ. 40; 
Ἡδεῦ. χ. 5, χὶ. 3, αἷδο ἔοπι. ἰχ. 22, "ἢ 
εἰς). Τῆς πουη, τπεγεΐογε, πᾶν ψεῖϊ 
δανε ἴδε πιεδηΐηρ οὗ εφμέῤνιεμέ Ὦστε.--- 
εἰς ἔργον διακονίας: ἐὸν ἐλ τσογὰ οἵ 
"»εἰκὶ σἰγαίίοπ. ἔργον ἢδξ τῆς 5 πηρ!ε βεηδε 
οἵ δηςὶπδ55---ἰθε ννοτῖς ἄοπε ἱπ πηϊηἰβῖγα- 
τίοῃ. διακονίας ἰ8 ἰΔκεη ὉΥ τηοβί ἰπ ἴπε 
δρεοίῆς βεπβε οὗ νηὐηδέεγία! βεγνίος, βεῖ- 
γος οὗ δὴ οὐῥεὶαί κὶπὰ ἱπ ἴἢς Οδυτοῇ. 
Βυῖ, ψΠ1ς τῆ! 18. ἃ νοῦν ἔγεψυεης υ86 
(Αςῖβ ἱ. 17, 25, χχ. 24, χχί. 1ο; Βοπὶ. 
χὶ. 13, χί!. 7, οἴο.), ἴπε ψοτά 88 ͵8ο 
ἰδῆς πιογε ζέπεσαὶ βεπϑς οὗ «-εγυίεε (Η Ὁ. 
ἵ, 14; 2 Τίπι. ἵν. 11). [18 οορπαῖεβ δια- 
κονέω, διάκονος ἢᾶνε 4150 [ἢς Β4Π|6ὲ 8686 
(Μαῖιε. χχ. 28; Μαῖχκ χ. 45; [οδη χὶϊ. 26; 
Αοιδ χίχ. 22; ΡΠ]. 13; (Οἱ. ἱ. 25; 2 Οοσ. 
νὶ. 4, χί. 15, εἴο.). [« 18 φαΐϊε Ἰερτπχδῖε, 
τῃετείοσε, ἴο ψῖίνε ἴδε πουῃ πεγε ἴπε ποη- 
οἴδοία! βεηβε, ἱζ τῆς οοπίεβι ροϊηϊβ ἴο 
ται. ὙΠὶβ αἷβο [8 ἰπ Βαγπιοην νυ τὩ {δε 
απαγίλγοιις διακονίας. --- εἰς οἰκοδομὴν 
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ: ΤΩ ἐλε 
ὀμέαΐηρ μῤ ὁ ἐλε νοῦν οὗ ΟἈνίσί. Οἵ. 
πρὸς οἰκοδομήν ἰπ ἱν. 20, ἃπὰ πὶ 
οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ἰπ τ Οοτ. 
χίν. 12ὥ. Τῆς ἴνο ἤρυτγεβ οὔ ἴπε σμυγοῦ 
48 ἃ ὁμίϊἀὲπρ πὰ ἃ δοάν ατε σςοπιρίπεὰ 
Βεῖε. Βυῖ ἴῃ ψνῆαὶ τεϊαϊίου ἄο ἴπεβε 
οἰἶδυβεβ βίδπά ἴο δας οἵδε ἀπά ἴο (ῃς 
ἔδωκε: Ταΐβ ἰ8 νεῦν αἰ εσεπιν ρΡυῖ. 
ϑόζης ἴδε ἵμεπὶ ἴο ὃὈς ἴἥτες ῥαγαϊἰεὶ οΥ 
εοογαϊπαίΐε οἴαυδεβ ἀερεπάςης οη κε, 
88 ἰ{-Ξ “' ΟὨτίβι ρᾶνε βοπῖε 88 Αροϑβίῖεβ, πὰ 
βοῖηε 8458 ὑζορδεῖβ, εἴς., νν ἢ ἃ νίενν ἴο 
ἴῃεβ8ε τῆτες τ πρβ---ἰῆς ᾿ρεέοειαθ οὔ τῆς 
φδίηῖβ αϑμὰ ἴπὲ ἱνοσκ οὗ ἴδε πηϊπίβῖσυ, σμὰ 
τῆς εἀϊγίηρ οὔτῃςε Ὀοάν οἵ ΟΠ τῖβι. 50 βυὃ- 
βίδητ αν ἔβεγδι, ὙΒεορῆγ., Οες., Οαἱν., 
Βεηρ., ΚΙόρ., εἴς,, ἀπά τε ΑΝ. Το τῃϊ5 
11 16 οδ)εςιεά τῃαἱ τε εἰς ἔργον διακονίας 
που ΟςσΌΡΥ 8η ννκνναγὰ ροβιτίοη, ἀπά 
τῆδῖ τῃε παῖυγαὶ ογάεγ ννουϊὰ ἤανε δεεη 
εἰς ἔργον διακονίας, πρὸς καταρτισμὸν, 
εἰς. νι τΠ18 βεῆβε οὗ πηδ δά] υβιπιεπὶ 
οἵ τῆε οἶδυβεβ βοπιὲ (ατοῖ., εἰς.) πᾶνε 
Ἔνθη βυρροδεᾶ ἃ (τγα᾽εοϊΐοη. ὐΟἴπεῖβ 
(μας δπι., Ηδτ]., Τίβοῃ., ΒΙεςκ, Ηοΐῃπι., 
Μεγ., νου ϑοάεη, ΕἸ]., ΑΙΔ., ΑΌΌ., εἰς.) 
18Κε τπὰ βϑεοοπά δηὰ τπιγὰ οἴδυβεβ, ες ἢ 
᾿ηιγοδυοεά ὃν εἰς, ἴο θὲ ρᾶγα]]εὶ το οδοῖ 
οἴδετ, πὰ ἀϊγεςιν ἀερεδάςηι οητῆε ἔδωκε. 
ΤΕΥ τδυ5 ἐχργεβε ἴῃς ἐνυηοάϊαίε οὈ)εςὶ, 
νἢΠς πρὸς καταρτισμὸν κιτιλ. ἀεποῖεβ 
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τῆε κἰπαίε ἐπὰ; 8485 1 -- “"" ΟΠ" σίβῖ, νυ ιἢ 
ἃ νῖενν ἴο ἴῃς [}]1, ἅπαὶ ρεγίεςἱπρ οὗ 
τῆς βαϊηῖβ, γᾶνε Αροβίίεβ, ὑγορδεῖβ, εἴς. 
ἴον {πε ννογίς οὗ ἴῃῆε πηιηϊβίγυ, ἴοσ τῃ6 
εὐἰέγίπρ οὗ ἴπε Ὀοάγν οἵ Οἤτσίβι ", Βυῖ 
115 ρῖνεβ ἃ βοπιεναὶ ἀν κνναγὰ δηὰ 
ἱηνοϊνεά ςοπδιτυςτίοη, δπά τοάυςεβ δα 
ἕοσος οὗ πὰς τπϊτὰ οἰδυβε, νος ννουϊὰ 
πδίυγα! ἵν Ὀε ἐχρεοϊεὰ ἴοὸ Ὀτίπρ υ8 το {πε 
ἵάγρεσ, υἱεϊπιδῖε ρυγροβε οὗ Οἢ γίβι᾿ 5 εἰνίηρ. 
ΟἸβῆαυδβεδη πηοάϊῆεβ τΠὶ5 ἱπιεγργεϊδιίοη ἴο 
τῆς εβςι οὗ τακίπρ τἴπε βεοοπὰ δηά επὶγὰ 
οἴδυβεβ 858 βυδάϊνίϑιίουβ οὗ ἴῃς ἢτγϑῖ, -- 
“ΟΒγίϑι ρᾶνς Αροβίῖεβ, εἴο., ἴογ ἴῃς ρεῖ- 
εοιίηρ οὗ τῇς 8δἰηῖβ, οὔ ἔπε οπὲ παπὰ 
ἴον τε ]δίτπηεπι οὗ πε τεδοἤετ᾽β οἢῆςε, 
δὴὰ οἡ ἴπε οἵδμας παπᾶ, 28 τεραγάβ τῃε 
Βεάγεζβ, ἔοσ εἀὐϊδοδίοη", Βυῖ πὸ δβυςῇῃ 
ἀϊδεϊποτίοη 8 ἰῇ νίενν δεῖς Ὀεῖννεεπ 
ἐεαοῖενς διὰ λξαγόγς, ἴπε βυδ)εςῖβ δεΐῃ 
τῆς ἅγιοι βεπεγα!γ. Νόοπε οὗ ἴπεβε δά- 
Ἰυδιπιεηῖβ οἵ ἴῃς οἶδ δεβ αυἱῖε πιεεῖβ ἴῃς 
᾿αβε. Τῆς ρζοροῖ Ἵοοπβισυοιίοη, τεοορ- 
ηἰβεά 50 ἔα ὈὉγῪ Ετσδβσζῃ., υὑτπεσ, ᾿ς Ννεῖῖε, 
Ευοίετγι, ννεῖδβ, ἀπὰ πιοῦε τεοεητν δο- 
ςεριεὰ ὃὉγ Ηδυρὶ, ἰ8 (δ 5βἰπιρίεϑι. [ΐ 
ἴᾶκεβ ἴπῸ βεηΐδεηος ἴο ὃε ἀερεπάεπηι 85 
ἃ ΜὮΟΪες οἡ ἴδε ἔδωκε, ἀπὰ υπἀδετβιδηβ 
τῆς τῆτες οἴδυβεβ 48 δυσοαβδῖνε, (ες ἤγϑι 
Ἰοοκίῃρ ἴο ἴπε βεςοπά, {πε βεςοπὰ ἴο {δε 
τοϊγά, τῆς τηϊγά ἐογπιὶπρ ἴπε οἰϊπιαχ δπὰ 
εχργεββίηρ πε υἱεϊπιαῖς οὐεοὶ οὐἨ ἴῃς 
ἱνίῃς οἡ ἴδε ρατὶ οὗ ἴπε ἀβδοεπάςά Οἢτσίβι. 
Ἤὰ8 ἔπε βεπβε δεοοπηεβ---"" ΟΠ γβὲ σάνε 

ΒΟΠῚΣ ΤτΊεἢ 88 Αροβιῖεβ, βοπὶς 48 ρὑγορδεῖβ, 
εἰς., ΜΠ ἃ νίενν ἴο {πε [0}1 εαυϊρηλεηὶ οὗ 
{πὸ βαἰπίβ ἴοσ (πε ψνογκ οἵ πιἰπιβίγαϊίοῃ οὐ 
βογνίοα πα Ὺ πᾶνς βδοῦ ἴἰο ἀο ἱπ ογᾶἄεσ ἴο 
τῆς Ὀυϊάϊης ἃρ οὗ τε Ῥοάγ οἵ Οἤτίδι "".. 
ὙΠπε Ὀυϊάϊπρ ἃρΡ οὔτδε ΟΠατοἢ---πδί ἰδῖμε 
στεαῖ αἰπὶ απ ἤπα] οδή]εςῖ ; ἴο {πδῖ Ἔνεσυ 
Ὀεϊίενεῖ Π848 δῖ5 ςοηπιτίδυϊίοη ἴο πιᾶῖε ; 
πὰ το ᾳυδιτν 411 ἔοτ {πὶ5 ἰ8 τῆς ρυζροβε 
οὗ ΟὨτίϑβε ἰη ρινίπρ “ΑΡροβιῖεβ, ργορπεῖβ, 
ενδηρε ἰβῖβ, ραβϑίοσβ δπά τεδοῃεσβ ". ἴπ. 
τῆϊδ νὰν δδοῦ οἴδιβε 18 'π πδίυγα! ἢν νι ἢ 
{πε πεχὶ, δπὰ ἐπε υἱεϊπηαῖε οὔ]εοῖ 8 εχ- 
Ῥγεββεὰ ἰαδῖ, Τῆ]8, ἴοο, ἰ8 ἴῆε οηἱν Τςοη- 
πέμματος ὙΜΙΟΒ ἄροο ἡυϑίος το ἴδε ἑνὶ δὲ 
κάστῳ αἱ {πε Ὀερ᾽πηίηρ οὗ πε βιδιειηεηϊ 
(νεσ. 7) δπὰ {πε ἑνὸς ἐλέστον δἱ ᾿ἴ5 οἷοβε. 
ὙΠεβε ἀγὲ τῆς ἰεγπὶβ ΨὨϊοἢ σοηνου πα 
τυϊπρ ἰάεα, υἱς., τῃδι ἐδοῖ πιεηθετ ρεῖβ 
τῆς εἰ οὗ ρτᾶςε, ἀπὰ ἍἽεδοῦ [48 Πἰβ ραγὶ ἴο 
ἂο τοννατάβ ἴπδι ἁρδυ!]άϊηρ οὗ τπς ΟΠυτοῃ 
ΨΕϊςἢ 15 πε στεδὶ οδ᾽εοι οἵ ΘΟ γῖβι᾿β ῬῈ- 
βιοντηςηῖβ ; δηᾶ ἴπεβς Αροϑιῖεβ, ὑσγορῇῃεῖβ, 
εἴς., τὲ ἴπε πιεᾶπβ ργον δὰ Ὀγ Οἤσίβι 
ΥΠΕΓΘΌΥ 411 τπεῸὶ ππεπηθειβ 584} θεὲ τηδάς 
οἂρϑῦϊς οὗ ρετίοτγπηϊπρ πεῖς βενεγαὶ ραγῖβ 
ἵπ ογάδς ἐμαὶ δὲ ἰδϑὲ τῇς ψῃοῖε ΟΠυτοῖ 
ΤΊΔΥῪ ὃς δ] ὰρ ἰπ [15 σοπηρ᾽εἴεηεββ 88 
πε Ὀοάγ οὗ (Ὠεῖβι. 



332 

πνεῖ. 3 
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“ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς "ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 

εἶδ 1) εἰς " ἄνδρα " τέλειον, εἰς "μέτρον "ἡλικίας τοῦ " πληρώματος τοῦ 
τεὶ 

ἵ Ὅζηδδ 1. 2; δοὲ (οἱ. ἱ, 28, ἰν. 12. 
, ἰ. 21. 

«Υες. ») τε. 8.-Ι͂μὑκε ἰΐ. 52, χὶχ. 3 οαἷγ; ]οδῃ ἱσχ. 21 

Ἐχ νιον οἵ. ΕὉ, ΟἸΙετῃ.., [«υςἱξ, 

γετ. 13. μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάν- 
τες εἰς τὴν ἀέττα μπὲ ὧὐ αἱϊ αἰταὶπ 

ἕ μπίο ἐλέ μπὲ 'ν. ες ΑΝ ΨτΟΠΡΙΥ πιᾶκεβ 
ἴξ “'σοτηε ἰη᾽; Τγπά., “στον ὉΡ υπίο᾿᾿; 
Ογδη., δεῖϊετ, “οοπὶς ἴο". Βυῖ Ὀεβῖ, 
“αγγῖνε δὲ," οσ (ννῖτπ ἘΝ) " δἰϊδίπ υπίο᾿". 
ΎΒε 5ίδϊεπιεπὶ οὗ ἴδε ργεαὶ οδ]εςὶ οὗ 
ΘΟ γίβι᾽ 5 ρἣβ δπὰ ἴῃς ργονβίοη τηδὰς Ὁν 
Η τὰ ἴοσ 118 ἔ 1 Β]πγεπὶ 18 πονν [οἰ] οννεὰ Ὁ 
ἃ βιδιεγηεηῖϊ οὗ ἴδε ἐν {Π|8 ργονϊ βίοῃ δπὰ 
πε οοηϑεηυδηΐ βογνίος ἄγε ἴο δϑὲ, οσ τε 

ἱπὶ δὶ ψῃϊος τῆς ρτεαὶ επά ἴῃ νίενν ἴ5 ἴο 
ταδὶ ἰβεὰ. [τ ἰβ πεπ ἴπε πιεπιθεσβ οὗ 

τῆς Ομυτγοῇ ἤᾶνε 8}} οοπιε ἴο {πεῖς Ῥγοροσ 
Ὁηΐν δπὰ πιδίυσιν ἱπ πεῖς Ηεδά. πε 
τεπάδπου οὗ ἰδῖς Οτεεκ ἴο ὑβς τδς 80]. 
νἱῖδουι ἄν, ἐβρεοί!ν αἴζεσ τεπηρογαὶ ρᾶγ- 
τἰοῖεβ, τεπάδσβ ἰὲ ἀουδι! τνπεῖπος τηυοῃ 
ΠΊΔΥ ὃε πιδάς οὗ ἴδε ὑποοπάϊεϊοπεά μέχρι 
δεῖε. Τῆς δὔβεηςς οὗ ἄν, πονενεσ, δηὰ 
τῆε υβε οὗ τπε ς"δ7., βεεπὶ ἴο ροΐηϊ ἴο ἴῃς 
ἐνεπὶ 48 ἐχῤεοίεά, ἀπὰ ποὶ 88 ἃ πιεσε 
πγροιπεῖςδὶ ροβϑι δ; οὖ Μαεὶς χίῖῖ, 
30; ἂπὰ 8εὲὲ Ηασγυηρ, Ῥαγέϊκϊ., ἰϊ., Ρ. 
291; Ηεγπιδπη, Ραγέ., ἄν, ». 66; ΝΝίη.- 
Μουϊε., ΡΡ. 378,387. καταντάω, [0] οννεὰ 
ἴῃ ΝΤῚ ὃν εἰς, εἰβεννῆετγε αἷβο ὃν ἐπί, σοη- 
νεΥ8 ἴῃς ἰάδα οἵ αετίνίπρ δὲ ἃ βοδὶ (οὔ. 
Αςἰ8β χχνὶ. 7; ΡΏ1]. 1.. 11ἡ, ἴδε δοσ. βυ δ]. 
αἰβο πανὶπῷ ἴπε ἴογος οὗ “83}411] ἤαᾶνς 
διιαϊπεά". οἱ πάντες ενϊἀεηι}ν τεΐετϑ ποὶ 
ἴο πίε ρεπογα νυ, δὰϊ το Ολγίκέίαπς δπὰ 
ἴο ἴπεδε ἱπ {πεῖς ἰοϊα! γ. Τῆς δγῖς]ς 
ἔοεβ δρρτορτίδιεῖ ̓ ν στὰ τπε ἑνότητα, 
186 ὑπὴν ἴῃ νίενν Ὀείπρ τπεὲ ἀδβηέέξ 
υηΐΥ ἀεποιεά Ὀγ ἴῃς ννοτὰβ πὲ (οἱονν. 
--τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ 
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: ογ΄ ἐλε γαϊξ απὰ ἐλε 
ἀποιοϊεάρε οΥ7 ἐκε δοπ οὔ Οοά. τοῦ νὶοῦ 
8 ἴῃς σέπ, οὗ)., ἀπὰ ἴξ 18 θεβϑὲ ἴδ κθὴ 88 
ἀερεπάεπι οἡ ὈΟΪδ πουπβ. ϑοπῆβ (ε. 6.» 
Ηδυρι), βοννενεσ, ἄγε οὗ ορἱπίοη {παῖ ἴῃς 
τερεϊ που οὔ πα ἀσιῖοϊε Ὀεΐογε ἐπιγνώσεως 
ἱπιρ! 168 ται ἴτε τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἰ5 
ἀερεπάεπι οπἷν οἡ ἴδε ἰδιϊεσ. Τῆς καί 
βῆονν5 ἴπαι {πε ἐπιγνώσεως [8 ποῖ Δη ερ- 
εἐχερεβὶβ οὗ τῆς πίστεως ; ἀπὰ ἴῃς πίστις 
(Ποτε ἰπ 118 αβυδὶ Ραδυϊπε βθηβ6 οὔ ἐγαβείηρ, 
βᾶνὶπρ [411}} ἀπά ἰἢς ἐπίγνωσις ἐχρτεβ85 
ἀϊδεῖηςϊ, τπουρῇ τεϊδιεά, ἰάεαβ (εὐ. ῬΒ]], 
1. 9, τοὶ σ᾿ ]οδπ ἱν. τ6). ΤῆΣ μηδέν ἴῃ 
νίενν, ἱπεγείοσε, 18 οὔθπεββ ἰπ ἕαϊτῃ ἱπ 
ΟἾγῖβὲ δῃὰ ὁπεπαββ αἷδο ἱπ ἴῃς ἔμ} εχ- 

Ἢ 

Ῥεσίπιεπίαὶ κπονϊεάρε οἵ Ηΐπι. ΤΒς ροῖπι 
οὗ τπε οἴαυδε ἰβΒ ποῖ Δηγ ὑπ Ὀεῖννεοδ 
ἕλιιἢ δἀπᾶά Κηονϊεάρε ᾿πεπιϑεΐνεβ, ἴο ἴῃς 
εἤεςϊ, 4.ρ., οὗ τἰϑίηρ ἔγοπι ἴδε ἔοσσηες ἴὸ 
πὲ Ἰατίεγ δ85 ἃ πίρῃεν Οπτιβιίδη ἐπάου- 
ταεηῖ (ΟἸ8}.), Ὀὰϊ ἃ ὑμὶν ΠΟ 882]]} 
τηᾶκε 411} ἴῆε πηεπιθετῖβ οὗ (ἢ γίβι᾽β θοάγν δὶ 
οπε ἴῃ Ὀεϊϊενὶηρς ἰπ Ηἰπὶ δπᾶὰ Κπονη 
Ηἰπι. Τῆς επ|6 νἱὸς τοῦ Θεοῦ 45 Δρρὶὶ 
το ΟὨτίβι ὀσσυζβ ἐτεααεηι ἰη ἴῃς Ρδυ πα 
858 ΜΜῈ}] 45 ἴῃ {πε ᾿οῃαηηίηε ντὶτηρβ, δυὰς 
πᾶνε ἰη 2 Τῆεββ., ΡὨΪ., ΡΏΠ]επι., οὐ ἴδε 
Ῥαβίοσαι Ἐρίβιῖεβ. ἴπ ρᾶββαρεβ κε ἴδε 
Ῥτιεβεηῖ, ἱξ ἴμεν 5ἰοοά Ὀγ {πευηβεῖνεβ, ἰ 
τοῖσδ θὲ ἀῆ συ]: το αν νυν ἢεῖδογ με τηεῖδ- 
ΡἈγβίοδὶ, τῆς τπεοοσταδῖῖς, οὐ ἴ28 εἰμίςδὶ 
Ἰάδα ἰ8 ἰπ νίενν. Βαϊ {πε ἀπαίορυ οἵ βυςΒ 
βίδιοσηθηΐβ ἃ8 ἴῃ0586 ἴῃ Εοτη. ἴ. 4, ν111. 3,32; 
ΘἉι.. ἵν. 4, δηά {πε ρεῆεσγαὶ Ῥδυ]πε σοη- 
ςερτίοη οὗ ΟἾγίβε 85 ἃ ἰγαηβοεπάδης Ρεῖ- 
βοηδ ιν, ἀϊδεγεπὶ ἔσοτι τηθη 45 βυςῖ, δπά 
ἴο ὃς παπιεὰ τορείμεῖ νὰ αοά, ροϊηϊ ἴο 
ἃ τεϊαιϊίοη ἰο ἀοὰ ἰπ τεβρεςὶ ἐξ ηόκως 
85 ἴῃς ἕοτος οὗ τῆς ἀεβιριηδιίοπ Βετε.--- 
εἰς ἄνδρα τέλειον: μηέο ἃ ῥεγζεοξ νιαπ. 
τέλειος, 45 ἰπ τ Οος. ἱϊ, 6, χῖν. 2ο; Ηςδ. 
ν. 14, ἀπὰ ἃ8 18 βυρρεβίεά ΌΥ ἴῃς βυῦδβε- 
ηυεηῖ νήπιοι, πηεΔη5 ῥεγζεεέ ἴῃ ἴῃς 8επβε 
οὗ γμὶ] ργοῖση. Τῆε βίαδίε ἰπ ὩΙΟἢ πρέν 
᾽8 Ἰλοκίπ ες 18 1ἰῃς βῖδρε οἵ ἱτπηπιχαϊυγίτν ; ἴπε 
βῖδῖε ἰπ' νυ πὶ ἢ ΟΠ ΘΠ 688 ἴῃ ΓΔ: απὰ Κηον- 
Ἰεάρε 8 τεδοῃεᾶ ἰ8 τῆς βιδίε οὗἉ τηδῖυγε 
τηδηποοά ἱπ ΟἸγίβι (οἷ. τ Οος. χιϊ. τα]. 
Τῆε 5βἰηρυῖας ἄνδρα ἱπειελὰ οἵ ἄνδρας ἰ5 
ΔΡργοργιδίεϊυ υδεὰ (45 νγὲ πᾶνε αἰγεδάγ 
μιά ὁ καινὸς ἄνθρωπος) ΨΠεη τῃε ἰάφᾶ οὗ 
μπὲξν 18 ἴῃ νίενν. ΤΠ ρῸΔ] ἴο Ὀς τεδομεά 
ἰ8 τῃαὶ οὗ ἃ πεν Ηυτηδηῖῖν, γτερεπεσγαιεᾶ 
δηὰ βρ᾽ τίει! ν πιδίυγε ἰπ 411 118 της πη ογβ. 
--εἰς μέτρον ἡλικίας: μηέο ἐδλε νισαφεγε οὗ 
ἐκε εἰαίμγα. Α εἴδυβε ἰῃ δρροβίτίοη ἴο δε 
ἑοτγηεσ, ἕυσῖ πες ἀεβηῖηρ ἴῃς τέλειον, ἀπά 
ἱνίηρ ἃ ἔυ]Π|6τ ἀπά γεὶ πιοῖεὲ ῥγεςίβε 
εϑβοσίριίοη οὗ ἴπε ροδὶ υυδίςἢ ἰβ το ὃς 

τεδοῃεᾶά, [15 ἡλικίας, ποννενεσ, ἴο Ὀε τεῆ- 
ἀετεὰ αρέ οἵ Ξἑαίμγε δ ΤὭς πουπ Ἀρρεδζϑ 
ἴο μανε Ὀοϊ᾿ βεῆβεβ. ἴπ τ υκε χίχ. 3 [ἴ ἰδ 
ςεγίδ ὩΪΥ Ξ σἐαέμγε, ἀπὰ ργοῦδθν 80 4150 
ἰπ Γὺκα 11. 52; ΨΏΠΕ ἴῃ [μη ἰχ. 21, 23 ἴ 
8 οἰδασῖν τῷ αρε, ἀπὰ πιοβὲ ὈγορδθὶνΥ 50 
4130 ἰη Μαῖε. νὶ, 27 ἀπά [κε χΙΐ. 25, αἴτῆο 
τῆς ἰαϊίοῦ ἔνο ἃγα μεϊὰ ὃν βοπὶὲ ἴο ὃς 
τοξεγδῦϊε ἴο ἴῃς οἵπεσ πιβαπίπρ ; οὐ. Εἰεϊὰ, 
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Χριστοῦ, 14. ἵνα μηκέτι ὦμεν " νήπιοι, “ κλυδωνιζόμενοι καὶ ὁ περι- ἐπι Το. 
φερόμενοι παντὶ ᾿ἀνέμῳ τῆς " διδασκαλίας ἐν τῇ " κυβείᾳ ἢ τῶν Ρὶ, 

ΟὨΪΥ; [58. ἰνἱΐ. 20 ναὶ. ; [08.. Δν2:., ἰχ.» αἱ, 3. 
{Μαῖι. χὶ. γ; ]υἀς χ2. 
ΒΗξετζο οὐἱγ. 

ε(Μειι. αν. 9, Μασιη); 

ες 
εΞ Ηεῦ. χίϊ!. ο; [υἀς 12; Εςεῖ. νἱϊ. 8. 
ΟΟι. ἐϊ. 22 Ραυ] οὐἱγν ; Ῥχον. ἱἰΐ. 17. 

1 κυβεια ΑΒΡΟΘ ἘΚΙ,, εἰς. ; κυβια 9.8" "Ε6ΟΡ, Ευ1Π4]., εἴς. 

Οεΐωε Νονυ., ἂϊ., Ρ.. 4. ὙὯε δά]. ἥλικος 
ἰπ τε ΝΤ πα8 ἴπε ἰάςα οὗ νιαρπίέμας 
ΟΟΙ. ἱϊ. α; 1]4π|ὲ8 111, 5), ἀπὰ τῆδιε ἰβ [18 
τιοβὶ γεαυεπίβεηβε ἰῃ ποη- ΒΊΑ] ατεεκ. 
Μυοὴ ἀερεηάξ, ἐπεγείογε οἡ τῆς οοπίεχι. 
Τῆς δηιπεβὶ8 Ὀθεΐννεεη τέλειον δηά νή- 
πίοι ανουτβ8 ἴπε ἰάςα οἵ ασε (80 Μεγ., 
Ηαζὶ., ΑδΌ., εἰς.). Βαϊ τῆς ἰάεα οὗ τέαέμγε 
ἰ8 βυρεεδιεὰ ὃν ἴῃε μέτρον, ἴπε πληρώ- 
ματος, τῇς αὐξήσωμεν Δηὰ ἰἢςε αὔξησιν, 
δηὰ ἰβ οἡ ἴπε ννῃοῖε ἴο Ὅς ρῥτείεστεὰ (80 
ϑγζ., αοιῃ., Οορι., Ετῇ. βέο, ΑΝ. ΕΝ., 
Εταβπ)., ὅτοῖ., Βεηρ., Εὔοκ., ΑΙΙ,, ΕἸ]., 
εἰς.).-τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ: 
ΟΥ̓ ἐλε γμίμεςς οὐ Ολγίσέ. Ἴῃε πλήρωμα 
Βεῖα ἰ8 Κα ὈΥ 8οπΊε ἴῃ ἴδε βεηβε οἵ δέγ- 
Μείομ. 80 Εὔοϊκς., ννῆο πιᾶκεβ ἰὲ “πα 
Ῥεγίεοιίοη ροββεββεὰά Ὁγν ΟἾγίϑι," δηά ΟἹ- 
ττᾶπιᾶσα νῆΟ τεπάεγβ ἰξ “ἀπε πηεάβυγα οὗ 
τῆς Βείρῃιϊ οὗ τς ρΡεγίδβοιϊίοη οὗ Οῆσῖβι "". 
Βυϊ τελείοτης ἰ5 οπε ἰάεςα, ἀπά πλήρωμα 
ἃποῖπει. Νοῖ [6886 ἔογεῖρτι ἰο ἴδε τεδὶ 
τηεδηίηρ οὗ ἴπε ποὺ ἅσγε βςοῃ ἱπίει- 
Ῥτεϊδιίοηϑ 45 “ ἴῆς ρσταςίουβ ργεβεῆςε οὗ 
ΟἸτίβε " (Ηδ11.} ; “τῆς ρεγίεοϊ ἂρε οὗ 
ΟὨγίβε" (ἢ. ; οὐ Οαἰνίπ᾽ 8 ῥίεμπα αδέα5) ; 
“(δε βίδίυτε οὗ ἴπε γμΐ} σγοτυη ΟἈγίςέ," 
εἰς. Νοῦς οἂπ ἔπε ρῆταβε ὃε [ἅΚθὴ 85 
ἃ ἀεκὶρπαιίοη οὗ ἴῃς Ολεγολ (ϑίοστ; αἷβο 
Βδυγ, ννῆο δοϊάβ ἰτ -- τῆδλι ψ ἢ ννὩΙΟ ἢ 
ΟΠ γίβε 8118 Ηἰπιβε ἢ οἵ 18 σοπιρ  εἰεά, ἱ.6., 
ἴῆς Οἤυτο ἢ). Εογ τπαὶ ψου]Ἱὰ ρίνε {πα 
ἱποοηρτυουβ ἰάεα τπαὶ ννε ἀγε ἴο σέἑαέμ ἐὸ 
ἐμε Ολωηγοῖλ. Τῆς Χριστοῦ ἰ5 πε ῥο:ς. 
ϑέη.. ἀῃὰ ἴπῸ ῥῇσαβε τηδᾶηβ ἴπε διΐϊπεβ8 
ται Ὀεϊοηρβ ἴο ΟἸτγίβϑέ, τῆς βυπὶ οὗ ἴδε 
αυδίϊίεβ νυ ο ἢ τηᾶκε Ηϊτη νῃδὶ Ης ἰ8β. 
ὙΠεβε Ἃζὲ ἴο ὃς ἱπιαρεά ἱπ τῆε Ομυτοῦ 
({. ἱ. 23), ᾶαηὰ ψ ἤδη ἴμεβϑὲ ἅτε ἰἱη ἃ8 να 
8.41} ἤᾶανὲ τεδοῃεὰ οὔἷγ πιδίυγιΥ δηὰ 
αἰταἰπεὰ ἰο {πε ροαὶ βεῖ Ὀείογε υ8. Τῆυ8 
δε ΨΠοῖς ἰάδα ν.1}} δὲ [ἢ 19--- τΠ πιεάβυγα 
οὗ {πε ἀρε, οὐ (Ὀεϊῖεγ) τῆς βιδζυγε, ἐπδὲ 
δγίηρδ ἢ ἴα (πε [1] ροββεββίοη οἡ οὐζ 
8[ἀε οὗ τπαὶ ψνπῖο ἢ ΟἾγιβὲ Δ8 τὸ ἱπηραγί--- 
τῆς εὐ οάϊπηδηὶ ἰπ υ8 ἴῆ6 τηθπιθεῦβ, οὗ 
πε στᾶσεβ δηὰ αυδ]}168 ΠΟ ἄγε ἰπ 
Ηἰπι ἴδε Ηεδαὰ". [1 Πδ8 αἷβο Ὀεεπ δϑκεὰὲ 
νεῖμεν τῆς ροαὶ (Π8 8βεῖ Ὀεΐοτε ἃ8 ἰ8 
τερατάεὰ 25 οπε ἴο ὃς τεδοπϑὰ ἴῃ οὐγ 
Ῥγεβεηῖ τετηροσγδὶ ᾿ἰἶε ὉΥ ννᾶγ οὗ ἀενεῖορ- 
τααπί, ΟἹ οπε ἴο ὃς δἰἰδϊπεᾶ ἴοὸ οπἷν ἱπ 
1πε ἔμζυτε 116. Α8 δεΐννεεη ἴπεβε ἴννο 

ἰάδαβ τῆς ργείεγεηοε πλυβδὶ Ὀὲ ρίνεη (ἢ 
Οἤγυβ8., Οεο., [6γ., υ1ἢ., ἄς δνεῖϊς, εἰς.) 
ἴο τῆς ἔοστηεσ, ἰπ νῖενν οὗ ἴῃς ψεπεῖαὶ ἕθποῦ 
οὔ {πε Ἔχποτιδιίοη ἱπίγσοάυςίηρ ἴῃς ρᾶσγα- 
δταρῇ, πε ροϊπὶ οἵ {1}. το, ἴῆς Ρίαςς ρίνεπ 
ἴο πηὶϊέγν δηὰ νμμαΐμγέέγ, εἰς. 850 Μεγ. 
τα π|κ8 1ἰ τείεσβ ἴο ἴμς ΟἩτγιϑιίδη σοηά!οη 
ἴο Ὀε τεδοῃεὰ “δῇεσ ἴπε ἰαβὶ βίογπηϑ ἂπὰ 
Ὀεΐοτε {πε Ῥαγουβί ᾿". Νοῖ ἃ ἔενν οἵ ἴδε 
Ἑδίμεγβ, ἤονενεσ, ἴᾶκα τῆς γεφηγγεείδοκ 
ἴο Ὀε ΒΡΘοΙΑΙ ἰπ νίενν, Δηὰ ἱπιεγρσεΐεγς 
κε Τῆεοά., Οαἱν., εἴς., τ πηκ τ Ισοκβ τὸ 
τὰς ρετίεςσιεἀ 11ξπ οὗ πε οἵδε ννοτϊ ἃ, Βυῖ 
Ῥαυΐ εἶνεϑβ πο οἷεασ ἱπάϊοδιίοη οἵ ες ἐΐνεφ, 
δηὰ ἴξ την Ὅε, ἰΠετγείογα, ἴμαὶ με Πα8 ἴπ 
νίενν Οἱν πε ροδὶ ἰϊβε! ἢ ἀπά τῆς διϊδίπ- 
τηβηῖ οὗ ἰξ δὲ ννηαϊενετσ {ἰπγ6 ἴπδἴ τηδν ἴδ κα 
εῆδπεςι, 

γεν. 14. ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι: ἐλαΐ 
τό μιὰν ὃδ6 πὸ ἰοηρὲν εὐπ] ἄγεμ. ϑιαιετηεηι 
οἵ αἷνι 1ΤΟἸ]οννίπς οὐ ἴῃς ρῥγενίουβ βίδϊε- 
πιεηὶ οὗ ροαὶ οἵ ἰΐνιέ, ὙΠε νεῖβς ἰβ 
τεραγάεὰ ΌΥ βδοπιὲ (Ηδτ]., εἴς.) 45 Ἴοη- 
πεςοιεὰ ἱπηπιεάϊαιεῖν ννἱτἢ νν. 11, σ2, ἂἀπά 
εοογαϊπαίε νΥἱϊῃ νετ. 13. Οἰπεῖβ ὑπᾶετ- 
βίδπά ἰξ 85 ἃπ Ἔχρδπαιίοη οὗ ψνπδαὶ ἴπε 
αἰξαίηνιεπέ οὗ {πε ροδὶ βροκεη οὗ ἰπ νεῖ. 
13 πιεᾶηβ. Βιυῖ ἰΐ 15 Ὀεβὲ ἴο ἴᾶκε ἰξ 88 
σωδογαἐκαέε το ἴδε ἱπηπηοάϊδιεῖν ργεοθάϊηρ 
βίδίεπιεηῖ. ὙΠδί '8 ἴο ΒΥ, 838 νεῖ. 13 885 
5βεῖ ἑοσίἢ {ΠῸ ροαίὶ ἴο ὃς τεδοπεὰ δπὰ τῆς 
ἔνεΐέ ρὰϊ ὑροπ τπε Ὀεβίονναὶ οὗ ἴῃς ρίῆβ 
τείετγεὰᾶ ἰο 88 ρίνεπ ὉῪ ΟἸγίβι, {18 νεσβε 
πονν ρῖνεβ ἴῃς Ρυγροβε νὨϊοἢ νν85 ἴῃ νὶενν 
ἴῃ βειιίπρ βυσῇ ἃ ροδὶ Ὀεΐοσε υ8 δπᾶ ἱπ 
εἰνίηρ ἴδε ρἰἤδβ οὗ Αροβίίεβ, ργορμεῖβ, 
εἴς. ἵμεγ., ΕἸΙ., εἰς). Τῇδῖ ρυζροβε 
Ἰοοῖκβ ἰο ἃ ἐλαηρε ὨΪϊςἢ [885 ἴο ἴδε ρίδοε 
ἴῃ υ8 τοί ἴδε Τσοπάϊείοη οὗ νήπιοι Δηὰ 
κλυδωνιζόμενοι ἴο τῃδι οὗ ἀληθεύοντες, 
αὐξάνοντες, εἰς. Τῇε μηκέτι ἱπ1ρ 1168 
βοπιεῖϊπίηρ ἀϊβετεπε ἔγοπὶ τῆς εχ βίη 
ςοπάϊτίοη, ἀπά {πδὲῖ εχίβιίηρ σοπάϊείοη, 
Ψε 566, ἰ8 οπε οὗ ἱτηπιδίυσιν, αβϑδιϊθὰ, 
ννανετίηρ ἰδ ἢ, ἀπ βυδ)εςείοη ἴο {πε ἀϊ5- 
ττδοϊίηρ ἰπῆυεποε οὗὨ ἔαἰβε ἱεδσῆεῖβ. [π 
[8 δά άγεββ ἰο (ἢς εἰάετβ δἱ Μι|εἴυβ (Αςῖβ8 
χχ. 290) Ῥαὺὰ] παὰ βροίκεη οὗ “ φτίενουβ 
ΜΟΪνεβ ἢ τλδὶ ψουϊὰ επῖεσ {πε ἘΡἢεβίδη 
Οπυτοῦ αἴεσ πἰβ ἀδεραγίυσε. Βυῖ τε 
βίδίεπιεηι ἤετα ἰ8 ννἱάες ἐπουρῇ ἴο ΔΡΡΙν 
το ἴπε ΟΠυγοῦ βεπεγα! ν ἀπὰ ποῖ τρεγεῖυ 
το ἴῃς Ἐρδεβίαπβ. νήπιοι, ΠΠπετΑ}}γ ἐπ απὲς 
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(Μδῖει. χχί. 16; σ Οος, χίϊὶ. 11), δπὰ ἐπθη 
τιΐ 075 εν ἷν. 1), ἴδε ἑνερεαέμγε οἵ μη- 
ἑαμρμὲ (Μαῖϊ. χί. 25; ἔοπι. ᾿ϊ. 2ο; Ηεδ. 
ν. 13, εἰς.).--καλυδωνιζόμενοι: ἐοφεεά ἰο 
απὰ ὕγο. κλύδων πιεᾶπβ ἃ ἀδβῃϊηρ οἵ. 
Ξυγρῖπε ννᾶνα ([ὑυκε νηΐ. 24 ; [4π|681.6; 
ο΄. Τπαγετ- τί πιπλ᾿β Σνεχ., σμὸ υοοε); ἀπὰ 
κλυδωνιζόμενοι πιεᾶπβ ἰοβδεὰ δδουϊ ὉΥῪ 
ΨΜᾶνε8 ψ, χχ οἵ 138. ἱνίϊ. )ο). [π τπὲ 
σμδηρο ΙΪπ6885 δπὰ δρίτδιίοη ἢ ἢ ννετα 
τῆς ταβ 118 οὗ τῃεῖτ ἀπιπιπἰκίπρ' βυ δ πιϊββίομ 
ἴο [2186 τεδοπίηρ τπεὶγ ἠκώτης ογ ἰδοὶς 
οἵ ΟὨγίβείδῃ τηδημποοά ννᾶβ 5βεεῃ.--καὶ 
περιφερόμενον πάντι ἀνέμῳ τῆς διδασ- 
καλίας: απά εανγίεὰ αδομὶ ὃν εὐενν τοὶμά 
ΟΥ̓ ἀοεοίνίπε. Τς ἀνέμῳ ἰΒ τῆς ἐπεέγμνι. 
ἵ, ; τπε τγίίςϊε τῆς ἀεποῖεβ ἰῃδὶ ἀοςιίγίης 

ἴη ἴῃς δρϑβίγδαοῖ ἰ8β πιεδηῖ--- ἜνεγΥ Κίπὰ 
δηὰ ἄερτεε οὗ ἰτ᾽ (ΕἸ1.). διδασκαλία 
τλθδηβ ἐέασλίηρ, εἰἴπετ ἴθ τπε βεπβε οἱ 
ἐμϑίγμοίϊπρ (Εοπι. χίϊ. 7, χν. 4; σ᾿ Τίπι. ἵν. 
13, τ6, ν. 17; 2 Τίηγ. 11]. το, τ6; Τίϊκ. 11. 
7), οἵ ἰπ πὶ οὗ ἀοεέγένια, τῆς [πη ᾿δαρῆς 
(1 Τίπι. ἱ. το, ἰν. 6, νὶ. τ, 3; 2 Τίπι, ἱν. 3; 
Τίς. ἰ. 9, ἰ. αν το). Ηετς ΑΝ, ΕΝ, ΕἸΙ., 
εἴς., ἴάΚα τῆς βεοοπά βεῆβε. ““ἶπ τῆς ἔδοι 
τπδὲ πονν {π|8, πονν {Πδῖ, ἰβ ἰδυρῇς δοσοτ- 
ἀϊηρ ἴο νατγὶπρ ἰεπάεποίϊεβ, ἴπθγε Ὀἷονβ, 
πονν τ Ἴρον ἝΝ τοῖϊπὰ ΝᾺ ἀοεένίπε 
(Μενγ.) ---ν τῇ εἰᾳ τῶν ἀνθρώπων: ἐπ 
ἐλε εἰεὶρ λέ Νὴ τὐκατν τνμ κυβείᾳ ΤΝῊ 
εἶνε ἴδε ἔοσπιὶ κυβίᾳ, ΤῊε ργερ. πιᾶν δε 
τῆς ἐπεέγεπιεπίαὶ ἐν (6. Μεγ., Ηαυρι, 
εἰς.). Βυῖ τἢς σοπίγαβε υνἱτἢ τῆς (ΟΠονν- 
ἱῃρ ἐν ἀγάπῃ (νετ. 15) ροϊπῖδ γαῖμεσ ἴὸ τῇς 
508] ἔοτςε οὗ ἐν 48 -- ἰν (βο Νυἷρ., Οορι., 
εἰς.), [ῃε κυβεία Ὀεΐπρ ἴδε “ εἰενιεπέ, τπε 
εν] αὐνποσῤῥίσγε, 45 ἴὰ νετε, ἐπὶ νος ἢ τῃς 
νδυυΐηρ οὐγτεπίβ οὐ ἀοςίτγίπε οχίδὲ δηά 
εἐχεσὶ {πεῖς ἔοσγοε "᾿ (ΕἸΝ. κυβεία τηεᾶπ8 
ἀϊεε-ῥίαγίηρ (ε.ρ.. ἴῃ ῬΙΑῖο,͵ Ρλαεάνγ., Ὁ. 
274 Ὁ), ἀπά {πεῃ βεκέρίοπ, ,"»αμά. ϑοπις 
(6.ρ.. Βεζα, νοῃ ἢ, εἴς.) σῖνε ἰξ ἴδ 
8επδε οὗ ἐευΐέν, οἵ ῥμέξίμρ αὐ εἰακε---ἃ 
βῃδάε οὗ τηεδηΐηρ οσοαβίοηδιν ἐχργεβϑοᾶ 
Υ τῃς νετΌ κυβεύειν (ε.ρ., Ρίαιο, Ῥγοί., 
Ῥ. 314 α). Τῆε ἰάεα ἐχργεββεὰ πεῖς ὈῪ 
πε κυβεία 1861 πιῖρῃε Ὀς δἰ πρὶν τπαὶ οὗ 
λαεαγά, ὠπεεξἐϊενιεμέ, νυνὶ τοέεσεηος ἴο 
τῆς πποεγέαίπεϊος ἰπῖο ψΒίος τῆς νήπιοι 
τνετε σαβὲ ΌΥ ἴδε ἀΐνεῖβε ἔοσγπιβ οἵ ἔδ᾽βε 
τελοπίηρ ὑπάες ΨὨΙΟἢ πεν ἐε}} (οὐ, Ηδυρῃ). 
Βυι τε ἰ8 'π πε οπαταςῖοσ, ποῖ οὗ σψα»πεεέεγς, 
Ὁυϊ ἀδεσίυεγς τπδὲ (πε ἔδ[βε ᾿βασμογβ ἅτε 
ἱπηπηεάϊ αἰ εἶν ρτεβεπιςὰ (ς. Μεγ.). Ταΐβ 
“ βἰεῖρῃς οὗ πιεπ" 8 ἰῃ οοπίγαβε Ψ ἢ 
“τῆς ἔλτἢ ἀπὰ τς Κηον]εάρε οὐ Ολτίςέ," 
οὗ ἰξ τπῆᾶν ὃε ψψνἰἢ τμε ρυτο, βυγε ᾿νογὰ οὗ 
αοά ὃὈγ νῇςἢ τπε (ἢ δηὰ Κπον]εάρσε 
οὗἉ ἴδε ϑοη οὗ αοά οδπιε.---ἐν πανουργ 
πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης : ἐπ ἐγα Ἢ- 
Μέδ5 τοἰἐλ α υἱδῖσ ἰο ἐλε νιασλίπαξίοη Ο 
ἜΥΟΥ. Τῆε γεηδεογίη ρβ οὗ πε ρτεαῖ Ν εῖ- 

δίοῃμβ πον πον ἀϊβῆουϊο τ 15 το ἀο ᾿πδτῖος 
ἴο τ] βεπίθηος ἰῃ Ἐπρ βῆ. Τῆς ΑΝ 
τΆΚε8 τοΐωρε ἰπ ἃ βδέάρθταβε, “δηᾷ ουη- 
πίηξ ογαβιπεββ ὨΕΓΕΌΥ {ΠῸῪ 116 πῃ νναὶς 
το ἀεςεῖνε". ΜγΊο]. εῖνεβ “τὸ τπε ἀεςεῖν- 
ἱπρ οἵ θεγογ" ; Οον., “το {πε ἀεοεϊ]πε85 
οὗ εἴτοσ᾽; Βίβῃ., “ἴῃ ογδβίπεββ ἴὸ ἴδε 
ἰαγὶπρ ἰπ νναῖϊ οὗ εγγογ᾽᾽ ; ΒΒετ., “τὸ 
τῆς οἰτουπινεηξίοη οὗὨ οτγογ "ἡ; ΕΝ, “ἴῃ 
οτγδδίπαβϑ, δέτοσ [Π6 νυ 1165 οὕ στοῦ". Τῆς 
Ψψυϊε. πδ8 ἐμ αξίμῆα αὐ εἰγεμκιυεηἑέοπενι 
“ΥΥΟΥ5. πανουργία, υϑδεὰ ἱπ τ Οος. [ἰ}. 
19, οὗ ἃ ,αΐςε τοὶ άονι, τηεβῃβ Ποῖα, 45 ἰπ 
οἰαββίςδὶ δπὰ 4180 ἰπ ἰδῖος αστεεκ, ἐμημὲμ, 
ἀπαυϊξλπεσς, ἐγσασλσγομς αἀἰσοεϊ ἐζμῖπεϑ55. 
ΤἼε ἐν πανουργίᾳ ἰ8 ἰΔκΚεη ὉΥ 5οπῆς 5 
ἃ ἀεβηϊιίοη οὗ ἴῃς ἐν κυβείᾳ, δἀὐάϊπρ το 
ἴδε ἰάεα οὗ μλαξαγά ἀπά ἀεείγμείέομ ςου- 
ταϊπεὰ ἴῃ τῆς ἰαιίοσ, ἴῃς ἰάεα οἵ ,7γανά. 
Βυϊ ἰτ ἰβ τῖπεγ ἃ ἀϊβιίπος οἴδυθς, δαὶ- 
Ῥδαβιϑίπρ ἴπε ἀἰβμοπεβὶν δπά τποκεγν οὗ 
τῆς (Αἰβε ἱεδοῃίπρ. [18 δυΐϊδποῖβ υϑεὰ ]} 
πε αγῖβ οὗ ἀεσερίίοη ἴο ρεγβυδάβ (πε 
γήπιοι {παι {πεῖν 5ε]{-πιδάε ἀοςοίγίπε ννῶβ 
ἴδε Ὀϊνῖπε ἔταῖῃ. Τῆς ρῥσερ. πρός 8 ποῖ 
τος ἰΔεπεβεά νἱτἢ κατά (-Ξ- αγέεν, ἀεεογά- 
ἱπρ' 10), Ὀὰϊ ὯΔ5 ἰϊ8 βεηβ6 οἵ τοέέλ α υἱεῖν 
ἰο, ψινικενίηρ, ἱσπάϊηρ ἰοθ. ὍῈε πουπ 

ία (ος μεθοδία δΔοσοτάϊηρ ἴο ΤῊ) 
15 πονἤεγε ουπά 'π τε ΝΤ ἐχοερὶ βετς 
ἃπὰ οπος δρδίη ἰπ (πἰβ βαπης Ερίβι16 (νὶ. 
11), ἀπά βεεῖηβ ποῖ ἴο οὐζὺσ ἰῇ ποη- Βιδ- 
1ςᾶὶ ατεςκ, ψν βεῖπον ταὶ οὗ ἴῃς ΠΧΧ ος 
δαὶ οὗ τπε ΟἸδββίςβ. [118 πηεαπὶπρ πεζε, 
Βονγενεσ, ΓΠΔΥ Ὅς βαίεϊυ ἰδ Κεη τὸ ὃὲ ἐγίεζ- 
ΕἾ, σμπηὶπρ αγίς, ἱγεασκεγοις τολίες 45 
118 νετΌ μεϑοδεύω, ν»ῃϊοἢ τε δη8 ρει πιλγὶν 
ἴο ῥηγεμέ α ῥίακ, ννϑεῖμεσ λονεςέ (Ὀϊοά. 
δίς, ἱ., 81), οὐ ἀὐδλομεσςὲ (ῬοΙΥὉ., χχχῖν., 
4. 10), σᾶτης ἴο μανε ἴδε βεηβς οὗ Μοϊίοεν- 
ἐπρ γα ἶν, ῥταςεἰβίπρ ἀεοεϊἐζωί ἀεσίεες 
(Ὀϊοά., νἱΐ., 16; 2 ϑδπι. χὶχ. 27). ΤΏε ρεπ. 
πλάνης ἰ5 υ80.}} ἴἀΚεπ 88 [ῃς ρσέη. ςμδ)., 
Ξε πε πλάνη νὨϊοῆ ῥγαςιῖβεβ οσαθ. Βαϊ 
ἴξ λυ ταῖπεσ ὃε ἴῃς ρεη. οὗ)., εχρτεβϑίηρ 
τὰς οδ᾽)δοέ οὐ γεβμὶὲ οἵ ἴδε μεθοδεία, -- 
“1ῆς οσυπηΐϊηρ αὶ ἴπδὲ ψνουκβ τὸ οσγοσ ᾽". 
Τῆς δτιῖοϊε ρῖνεβ ἴθῈ ποὺπ ἴῃ δοβῖγαςι 
8686 ΟΥἉ {πε ἴοτοε οὗ ἃ ρεγβοηϊβοδιίίοη, - 
Εττοσ. Ηξετε, 28 εἴβεννπεῖε, πλάνη [25 
ἴπε ραββῖνε βεηβὲ οἵ δγγοσ, ποῖ ἴῃς δοῖϊνε 
8εῆβε οὗ σεάὐμεέίοη, οἵ ριξε εαάϊηρ (Ἰμὰ18.. 
ἂς Μνεῖῖε, εἰς.). Βυὶῖ (ες ᾳυξβιίοη τε- 
ταδῖῃβ 88 ἴο ἴπε ργεςῖβε ἰάεα δεῖε. 
Τῆα ἴεσπὶ πιθᾶηβ ΡγΟρΡΕΥΪΎ βρελκίηρ ἜνΤῸΥ 
ἴῃ ἴδε βεῆβε οἵ ςἐγαγίπρ ἤγονι ἐλε τϑαγ, 
τοαπάεγίηρ δίέλεν απάὰ ἐλίέλεγ. Τὰῆδι 
δεηβε ἰβ ἐγεαυεηῖ ἴῃ οἰαϑβίοδὶ Οατεείς--- 
Αεβοῆν!., Ευτγὶρ., Ρίαιο, εἰς. [πῆς ΝΤ 
ἴδε νογά ἰβ ὑβυδιν 86ἰἃ ἴοὸ Ὅε υδοὰ οἵ 
»ισηίαϊ εττοῖ, τος Ορίηΐίοα, ἃ8 ς..» 

Γ᾽ ἰπ τ ΤἬεββ. ἰϊ. 3; 2 ὙἽπεββ. ἴϊ. τα; 2 Ρεῖ. 
ἐϊ, 18, ἔπ, 17; ][.ἀς τ; 1 [Ιοδη ἰἱν. 6. 
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ἀνθρώπων, ἐν ' πανουργίᾳ! πρὸς τὴν " μεθοδείαν 2 τῆς ᾿' πλάνης, 1- υκε κα. 
15. ἢ ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ " αὐξήσωμεν " εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ᾿ 

χὶ. 3 ΟὨΪΥ; 1088. ἰχ. 4. 
χα 18. ν}} ᾿ 

Ὁ ΟΒ. ἰΐ. 2:1. 

:ι Οος. 
.1ο; 2 
ΟΥ ἵν. 2, 

Α Ἰς ΟΒ. νί. τ᾿ ΟὨΪΥ, βεα 2 Κίηρβ χίχ. 27); Ῥοΐϊγολγρ. δὰ ῬΒϊ!., γ; 2 Μδος. 
1 Μαῖι. χανὶϊ. ὅς; Εοπι. ἱ. 272; Ῥτον. χίν. 8. Ὁ ΘΔΙ 1 . ν. τό ΟὨΪΥ; αεῶ. χΙΐ!. 16. 

1 Ἰπβεγὶ τη Ῥείοτε πανουργια ΕᾺ 309, ττ6. 

ὃ μεθοδειαν ΒΟ Ἐ, εἰς., ΟἾτ., εἴς. ; μεθοδιαν ᾿ Β'"Ὀ"ἙΘΚΙΟΣ, εἰς., Εὐτῃ. ; τας 
μεθοδιας Α. 

3 Αὔοὶ πλαν. Δἀὰ τον διαβολον Α. 

Βυῖ ἰξ ἰ8 ἀουδι! ψδεῖπες τῆδὲ βεηβα 
ΦᾺΠῪ πιεοῖβ ([Π6 οᾶβε ἴῃ βόε οὗ ἴδε 
ξαϑδᾶξες τυ οἰϊεά, 4... 1 ]οῆπ ἱν. 6. 
π βυο;ῃ ρδββᾶρεβ δ8 ἔοπι. ἱ. 27; 

]Άπλε8 1. 2ο, ἰξ ἀεποῖδβ εἴγοσ ἴῃ ργδοῖϊςε, 
ἃ ΜΙΟΩΡ ΨΑΥ οὗ |ἰξεὲ οἵ δοϊίΐοπθ. ΤὨἱβ 
Βεεπὶδ ἴο Ὅε ἰ(8Β ἔοτςε ἤεῖε. Οοπηβε- 
Τβεθον ἴῃς Ιάδα οὐ ἴδε οἴαυβε 18 πιοσα 
εβπῖῖς (πᾶη ““ἰπ ογα πε 88 ἰεπάϊπρ ἴο 

πε βείεςὰ ᾿βγϑβίεπι οὗ εἴγοῦ " (Ε}1.). [τ 
τλεΔὴ8 “ἷῃ ογδβίπεββ, υγιεγίπρ πὰ 
βοδεπιίηρ, ἀεσεῖεδι! ἀτὶ ννἢϊσἢ Δ85 ἔοσ 118 
ΤαΒΌΪ τπὰ ἴδε ννὰν οὐ πὶ τπδι βίγαυβ 
ἘλιΑΙν ἔγοτη ἰγυῖϊῃ." 

γεσ. 15. ἀληθεύοντες δέ: ὑμέ ἐγμέλίπρ᾽ 
ἐξ. (Αψ ραγιςϊριαὶ οἴδυβε χυδι!γίηρ τπς 
Το] ονη αὐξήσωμεν δηἁ ἱπιτοδυοίηρ ἴῃς 
Ροϑβιεῖνς βἰᾷε οἵ ἴῃε οβδηρε ἰπ νίενν 848 
ςοπιγαβδιεὦ ἢ τῆς περϑῖνε ἀβρεςὶ οὗ 
{πε βᾶπὶς ἰῃ τῃε μηκέτι οἶδυβε. Τῆς δέ 
Ὧ85 ἴῃε ἔογςε οὗ “ Ὀυϊ γαῖ ᾿᾿ οἵ “ Ὀυΐ οη 
πε οἴμετ βαπᾶ", Οῤῥοςἑεΐοπ οὗ οπε τμίηρ 
ἴο Δποῖδμεσ ἰ8 ὑβυδιν ἐχργεββεά ὃῪ ἀλλά; 
ὃδυῖ ἰῃς δάνεγβ, δέ ἰβ αἷδο υϑεὰ δὶ εἰπγε8 
ἢ τῆδῖ ἔοτος, ψ τ ἴῃς ἀϊβετγεπος, πον- 
ἐνοσ, ἴπδι δέ εοππεείς ψμς ΠῚ ΞοΠΕΓΆΞΙΔῸΣ 
ΟΡροβεβ; ο΄ ΝνΊη.-Μουϊί., Ρ. 551. ε 
Ῥτεοῖβε ἐπράξνὰ οὗ ἀληϑεύοντος 18. ἀϊ8- 
Ῥυϊεά. Τῆε ΕΝ πγᾶγρ. τᾶκεβ ἴτ “" ἀεδιίησ 
ἀτυϊγ ἡ; δυς τῆδὲ ἰ8 ἃ ἀουρίδι! βεηβε. 
Οαϊνὶπ ἴδ κεβ ἰξ -- υδγέέαέέ οῤέγανι ἄαγε; 
Εύοσκεσι, “ Βοϊάϊηρ᾽ ἔλϑὲ τῃς ἰγυιῃ "᾿; ΕἸ]. 
““Βοϊάϊηνρ τῆς ἐγυτῃ "; ΟἸβῃ., “ νναϊΚίην ἴῃ 
τυ"; ΑἸΕ, ““θείηρ ΤΟ] οννετβ οὗ ἐτυτῇ ", 
Βυῖ πη οἰδρείςαι ατεεὶ ἐδε μένε: ν το 
τλεδῃ ἴὸ ςῥεαὰ ἐγμέδβ 88 ΟΡ; ἴο ψεύ- 
δεσθαι εἴκιο, Κεῤ., Ρ. 589 ο; Χεη., 
Απαδ., ἰ., 7, τ8, ἵν., 4, 15, εἴς.), ἀπά {παῖ 
8 ἰῖ8 Β6ῃ86 4180 ἱῃ (ἱ. τν. 16. [{ ἰβ Ὀεβῖ 
ἴο ἴᾶκα ἰξ Πεῖε, ἴοο, 845 -- “ βρεδίι πα 
ἀπ "ἢ; ΟΥ ποτε ἀςβη! εἰν “ σοηξεββίηρ 
δε τυ". ΤΕ ροϊπὶ οὗὨἩ {Π|8 Ὀτὶεῖ, Ὀὰϊ 
βἰαηίβοδηι οἴδυβε, ἰπετεΐοσε, πιᾶν ὃς ΤΠ ΐ8 
--ἴδεβε Ερἢεβίδηβ πδά ᾿Ἰεαγπεὰ ἴδε βανίηρ' 
τσυῖῃ (ἡ ἀληθεία ; οὐ, 62]. ἰἱ. 5, 14; 2 Οοτ. 
ἵν. 2; 1 Ῥεῖ. 1. 22; Ηδερ. χ. 26, εἰς.) οὗ 
ΟὨγίβε. ὙΠεν δὰ ὕεεπ το ἴῃς 
ἘΓΕΔΟΠογίοΒ πὰ σγίβκβ οὗ ἔλῖβε ἰεδοπίηρ. 
ΟὨεῖβε μῃδὰ ρίνεπ ἴπεπὶ Αροβεεβ, ργορῃεῖβ, 
δηὰ εἐνδηρε ϑῖβ ἴὸ δεουγα ἔπεπὶ ἀρδὶπβὲ 

4Ἐὸοτ αληθ. δε, αληθιαν δε ποιουντες ΕὉ. 

411 τεδοῆετβ οἵ οσαῖτ, δπὰ τῇεῪ ἅτὰ ἤεῖα 
οἤαγρεὰ το σοπιίπυς ἴο σοπἔεβ8 ἴῃς τγυῖῃ 
ἴῃ ννϊςἢ τπεν Παὰ Ὀεεη ἱπβιτυςιεά δηὰ 80 
ὅτονν ἴο {πε πιαϊυγιν οὗ ἴῃς ΟΠ γί βείδη [“ε. 
--ἰν ἀγάπῃ: ἱη ἰουε. Τῆε αυεδβιίοη ἰ5-- 
το Ψῃδῖ ἰ8 [15 ἴο θεὲ διἰδοῃπεὰᾶ ὃ [ἰ ἰβ οοη- 
ποοϊθὰ ὉΥ πιᾶπυ (ϑγτ., Ετῇ., Ὑεορδγ., 
Οεουπι., Ετάβϑζὰ., (αὶν., Εὔοϊ., ΒΙΘεῖς, 
ἂς νγεῖϊε, ΑΙἢ., ΑΝ, ΕΝ, εἰς.) ν πῃ τὰς 
ἀληθεύοντες, δηὰ ἰτ ἰ8Β [6 Κεπ 0 ἐχργεβ8 
ἴδε Ἰάςα ἴῃδι ἴονε ἰβ ἔπε εἰεπιεπὶ ἰπ νν Ὡς ἢ 
ἀγα ἰ8 ἴο Ὀε βροίκεπ (οσ {πε ἴσῃ σοη- 
ξεββεά), ἰξ [1 ἰβ ἴο ςοπάυος τὸ ὑπ δπὰ 
Βγοι με πεβ8β. Τῆΐβ οοπβισυςιίοη 185 βὰρ- 
Ῥοτίεά ὃν ἴδε σοπβίἀεγαιίοπβ ἴπαὶ ἴδ ς 
βϑἰπιρίε ἀληθεύοντες δέ τνουὰ θὲ 5οπιε- 
δαὶ Ὀαϊὰ 1Γ ἰξ βίοοά ΟΠ ὍΥ ἰξβεῖζ ; 
{παῖ 11 ἰ8 πδίυγδὶ ἴο δββοοίδις ἰουε δηὰ 
ἐγμέλι ; τηδῖ τῃς ροϑιείοη οὗ ἐν ἀγάπῃ αὐξεν 
ἴδε ἀληθεύοντες ἀπά 4150 τῇς Ράγβ!!εὶ 
βιγυςίυτα ΟὗἨ νεῖ. 14 ρΡοϊπὶ ἴο [815 σοη- 
ποοιίοη ; δπὰ ἰβδεὺ νε τὰς εἰ ἃ σοηΐγαβῖ 
δεΐῖννεεη πανουργία ἀπ ἀγάπη ἀπά ἀρϑίη 
Ὀδεΐϊνεεη πλάνη «πὰ ἀληθεύειν. ἤμε 
τηδίη ἀγρυπιεηὶ ἔοσ σοππεοιίηρ ἴῃς οἴδυβα 
ταῖπες τ (ῃς ΓΟ] νης αὐξήσωμεν (-Ξ 
“Ῥαΐ βρελκίηρ (συ τἢ (ος ταϊδογ, οοηζεββίηρ 
τῆς (Σ18} τῆδὺ ἴῃ ἰονε στον ἃν ᾽}) ἰ5. τδε 
ἔαςι τμδὲ ἰπ νεῖ. τό, ννῆεγε τῆς οἰϊπιαχ ἰ8 
τελοῃεά, ἐν ἀγάπῃ αᾳυλίίῆεβ τῇς πιαΐπ 
τπουρῆι---τῆδι ΔΝ φγνοτοέλ οἵ ἴδε εἀὲ- 
Μβεαέίοκ οὗ ΟἸτῖδε 8 θοάγν. Τῆΐβ ἰβ ἃ οοῃ- 
βἰἀεγαϊίοη οὗ βυοἢ ψεῖρδϊ 45 ἴο ἴσον τῇς 
ῬΓΟΌΔΌΙ τ οα ἔπε πος οα ἐπε βίδε οἱ 
τῃε βεςοηᾶ ςοπηεοξίζοη (Μεγ., ΑἸξ,, Ηδυρι, 
εἰς.).---αὖ᾿ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα: 
αν βγοῦν μῤ μπίο λἰρι ἐπ αἷἱ ἐπίπρε, 
αὐ εν, ΜὨΪΟὮ 18 ὑπάσγ τῃς τερίτηεη 
οὗ τῆς ἵνα, ΠΔ5 ΠεΙδ, 88 ἴῃ ἰΐ. 21 δηὰ ἴῃ 
νατίουβ οΟἴδεῖ ρδββᾶρεβ οὗ ἴπε ΝΤ, ἴδε 
ἱπῖγ. βεῆβς οὗ ργοισίπρ. [τὶ εαιϊίεν οἸαββίςαὶ 
ατεεκ ἴξ τηεᾶπὶ ἴο σαμδα ἐο σγοῖν. Τῆδιὶ 
86εη8ε ἰΐ ἣδ8 ἰη ἴῃς 1,ΧΧ δηὰ αἷβο οοςδϑβίοπ- 
411 πη πε ΝΤ (1 Οος. {ἰ}. 6,7; 2 Οος. ἰχ. 10), 
ΜΏΠε ἴῃς Ρ458. 15 υϑεά ἴο ἜἘχργεβ8 σγοισίηρ. 
Βυὲϊ ἔτοπι Ατίβεξ. οηνναγάβ 1 σάπια 4180 ἴο 
δανε τῆς ἐμέν. βεηβεὲ. Μεγεῖ τδκεβ εἰς 
αὐτόν ἴο πιεᾶπ 5 πρὶν “ἐμ γεΐεγεπος ἴο 
Βίπι". ὙὯε ἰάδα ἴδῃ ννουϊὰ δε {πὶ ἴξ 
ἰ8 ΟὨΪγῪ ὉΥ θείην ἐπ γείαίίοκ ἴο ΟἩγίβε ἐμαὶ 

᾿ 
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ὁ 0, 44 ὅς ἐστιν ἡ " κεφαλὴ, χριστὸς, 16. ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα ᾿συναρμολο- 
» ἔμ εἰ γούμενον καὶ ᾿ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ᾿ἀφῆς τῆς " ἐπιχορηγίας 

4 δοΐε. 19 ΟὨΪγ; 168. χἱ. 14 δ]. τ (οἱ. ἰδ. το οαἱν. 8. ῬΒΪ,. ἱ. το ΟὨΪΥ 

1ο Χρ. Ὀ6, εἰς. ; οπιῖξ οἾΑΒΟ 17, 673, 73, Β48., Ογσ., Π1ἅ., θδπι. 

ΜῈ οδη στον. Βυὶ ΨὮϊς ἰδ 18. ἴγις τπδὶ 
ἴδε στοντῃ ψ ΠΙΟΝ ἰ8 δεῖ θεΐοστε 5 88 οὖγ 
Αἰτὰ ἀερεπάβ νυν ΠΟΥ οη ουζ τεπιαϊπίηρ 'π 
ἸἩἰνίηρς τεϊαιτίοπ ἴο ΟἾτίβι, ἴῃς ρῆγαβε εἰς 
αὐτόν ολῃ βοδγοοῖν Ὀεαγ (Πἰβ ουΐ, Ὀυΐϊ, 45 
τεβιίστιοιεά ὃν Μεγεσ, ψουϊὰ πιεᾶπ Οπΐν 
“88 τερατάβ Πἰπὶ". Τῆε εἰς αὐτόν πιυϑὲ 
ᾶνς ἃ πιοῖε ἀεβηίϊε ϑεηβε. [{ τηΐρδὶ 
τθδπ “ἱπῖο δίπι᾽ (ΑΝ, ΕΝ, ΕἸΙ]., εἰς.), 
ἰπ 86 βεῆβε οὗ δεςοπιίηρ ὙΒΟΙΪΥ ἑποογ- 
ῥοναέεα ἴῃ Ηΐτη, οὐ πιδᾶε οπε νὰ Ηἱπι, 
οἵ ἰῃ {πε βεπβε οὗ στονίηρ {1} οὖς {π|π 
[85 “ἰϊ8 ςεπίγε ἐπ Ηἰπὶ,᾿ 28 ΕἸ]. νου]ὰ 
Ρυῖ ἴτ. Βυὲ 1818 15 δὴ ἰάεα ἀϊβῆουϊε τὸ 
δταβρ, δπὰ ποῖ φυες ἰπ Βαγπιοπυ ΨῈ 
ἴδε οοποεριίοη οὐ ΟΠ τίϑὲ 88 Ησαά. ἙἘος 
ἴδε πιετηθεῖβ ἴο στον ἑπίο ἴῃς Πεδὰ ἰβ ποῖ 
8 Ἑφοηρτυουβ ἰάεα. [ἰ ἰ8 Ὀεβὲ, ᾿πογεΐοσε, 
ἴο ρίνε εἰς ἴπε 8εη8ε οὗ “υπίο,᾽᾽ ΟἸτγίδὲ 
τῆς Ἠεδὰ δείπρ τῆς ἐπ ἀπὰ οὐγεεέ οὗ τῃς 
στον οὗ τε πηεπιρεῖβ. ΤὭϊβ πηξᾶπβ 
τποσςε ἴῃδη ἴπδὶ ννε ἅγὲ ἴο στον ἰπίο γέ- 
σοριδίαποε ἴο ΗἩΐπι, οὐ ἴπαὶ οὖ στον 
ἰβ Ὀς δοοοσάϊηρ ἴο Ηἰβ ἐχαρεῤίεσ. Ιΐ 
ταθᾶπβ ἴμαῖ 45 ες ἰβ ἴῃς βουγοε ἥγοινε 
ννὩϊςἢ (ἐξ οὗ, νετ. 16) πε στᾶσε οἵ βονεσ 
φοηεβ δαὶ πηᾶκεβ ἰξ ροββίθὶε ἴοσ υ8 ἴὸ 
ξῖονν, Ηε 18 αἷβο τῆς οὐγεεέ ἀπά ροαΐ ἴο 
ΨὨΙΟἢ οὖ στόν ἰπ 118 ἜνοσΥ βῖαρε πιυδβὲ 
Ἰοοκ δπὰ ἰβ ἴο ὃε ἀϊγεοϊθά. ΤῊϊ5 15 τότε 
ἰπ' πατποαυ υἱτὰ ἴπὰ Ῥγενίουβ εἰς ἄνδρα 
τέλειον πὰ εἰς μέτρον ἡλικίας, κιτιλ. 
Τῆε ἐχέσπέ οἵ σοοῤε οὗ τιΐβ στοννπρ ἱπίο 
ΟἸγῖβε 8 εχργεββεὰ ΌὉΥ τὰ πάντα (πε 
δος, οἵ ἀφ. οτ δος. οἵ φμαπέῤἑαἐέτθε οὈ]εοῖ, ; 
τ΄. Κτῦρετ, δῤγαολί., 8 46, 5, 4), ΞΞ ἴῃ 81] 
τῆς Ὀεΐοηρβ ἴο ουγ στοψίῃ; ἴῃ 4}} {δε 
βυν ες δηὰ οἰγουπηδίδηοεβ οὗ οὔὖζ στονίῃ. 

Ὧς δἰπιρὶε πάντα ἰΒ 80 υιδεἀ ἴῃ τ: Οος. ἰχ. 
25, χ. 33, χὶ. 2. Ηειε τὰ πάντα ἰ8 'π 
Ρίαςε, ἴδε ἰάεα Ῥεΐπρ, 88 Μεγεῖ σἰρμεν 
οὔβεγνεβ, ἴῃς ἀεβηΐτε Ιάεα οὗ αἱΐ ἐπε ῥοὶπές 
ἐπ τολίολ το ργουῦ.---ὅᾳ ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ 
Χριστόε: τσὴο ἐς ἐπε ἀσαά εὐεπι Ολγὶςί. 

ἘΠ ΠΟΚΙ,, Οἤτγϑ., εἰς., τῆς ΤΕ τεδάβ 
ὁ Χριστός. Τῇε ἀτίῖο]ε 5 τί ραν οπιεὰ, 
Βονενες, Ὁ υΤΤΥΨΝΗ ΕΝ οη δε δυῖπου- 
ἐξν οὗ πε οἹάεβι δπὰ θεβϑὲ Μ55., ΒΜΑΌΟ, 
νη ΒΔ8., Ογτ., εἰς. [πϑεεδὰ οὗ ἴδε οτἵ- 
ἀἴπδγυ ἔοσγῃ οἵ ἀΐγεςὶ ἀρροβίτίοη εἰς αὐτὸν, 
Χριστόν, {πε τεϊαιῖνε ἔοσπλ ἰ8β δάορίεά, 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ υνἱτἢ ἃ νίενν Ῥοῖα ἴὸ ἐπι ρἢΔβί8, 
ἃπὰ το ἀεβηϊίζεπεββ ἰῃ ἴῃς ςοπηεοιίοη 
ΜῈ ἐξ οὗ, κιτιλ. ϑυςῇ ςοηδίγυςτοηβ 
ἍΜ εσῈ υ80.4] ἰῃ Οτεεῖς οὗ 411 ρεσίοάβ ; οἵ 

Ίη.-Μουϊε., Ρ. δός ; «͵8ο 2 Οος. χ. 13; 
Ριδῖο, 4οἱ., Ρ. 414; Ευςτ., Η«ε., γδ4. 

Ψψεσ. 16. ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα: ὕγονε 
τύβονε ἐλε τολοίς δοάγ. ϑιδιετηεηι οἱ 
τῆς τεϊδιίοη οὗ ἴῃς τολοῖε, [οἸ]ονίπρ ἴδδὲ 
αἰγεδάν τηδάε τεραγάϊηρ ἴῃς βϑνεζᾷὶ πιεῆι- 
Ὀεῖβ. πᾶν τὸ σῶμα ἰοοῖκ5 ὕάδςοίς οη ἴδε 
οἱ πάντες. ΤῊς ἐξ Παβ ἰϊβ ὑσορεσ ἔοτοε 
οὗ ογίρίπ (ο΄. τ Οογ. νἱϊ!. 6; 2 ος. ν. σ, 
χὶϊὶ. 4, ἀπὰ ἐβρεοῖδ!ν τῆς ῥσεςῖβε ρᾶγα]]εῖ 
π᾿ Οοἱ. 11. 19), ἀπά ςδηποῖ Ὁε τεάυοεὰ τὸ 
τηεδῃ δὲν σμένε (Μοσγυβ., εἴς.). ΑἹ] στον 
ἸὮ τὰς Ὑ Βᾶ5 ἰϊ8 βουτοε ἴῃ ἐλ γόμοω τε 

ελὰ.---συναρμολογούμενον καὶ - 
βαζόμενον: δὰ δεῖν "νανιεά ἐορε 
απὰ σονιῤῥαείεά. Οτ, 48 ΕΝ, “ Μεγ ἐγασηθά 
δηὰ Κηϊὶ τορεῖμος". Τῆς ρῥδγεςοὶρ]εβ ἅσε 
Ῥτεβεηΐβ, ἃ8 Ἔχργαβϑίῃρ ἃ Ῥγοςβββ ἴμδῖ ἰ5 
δοϊηρ οη. Εοτγ ἴδε ἔόγπιεσ βεεὲ οπ σΒΔΡ. ἰϊ. 
21 αῦονε. ΤΠε ἰδίϊζεσ, ἴο ννδιοῦ ΤΥΝΗ 
Εἶνε ἴδε ἴοτπι συνβιβαζόμενον, ἐχρτεββες 
ἴδε ρεηεσδὶ ἰάεα οὗ ῥμέξέηρ ἑορείλσν, Ὀαὶ 
ψ ἢ νατίουβ βμδάεβθ οἵ πιεδλπίηρ, ἐ.ρ.. 
τεοοποι!ηρ οπε ἴο δποῖπενς (Ηετζγοά., ἱ., 
74); εοπεϊἀεγίηρ οἵ εοπείμαάϊηρ (Αςῖβ χνὶ. 
10); ἀεριοησίγαξϊηρ (Ας8 ἰχ. 22) ; ἐπσέγμε- 
ἐἑηρ (1 Οος. ἰϊ. 16) ; ἀηὰ (45 Πεῖε δπὰ ἴῃ 
Οοὶ. ἰἰ. 19) εονεῤαείἑηρ οἵ ἐπέξέϊηρ ἱορείλεν 
ἰηῖο οὔς ψῇοϊε. Ὀιβεηςτίοηβ μανε Ὀεεα 
ἄγανται Ὀεῦνεεη ἴα ἴννο ἴεττῃβ; Ζ.6., ὈῪ 
Βεηρεῖ, 8ο ἴοοϊ ἴδε συνερμολογουμένη 
ἴο ἜΧΡγεβ8 βρεοίδ!ν τῆς λαγεοημν οἱ ἴδε 
Ῥυϊ!άϊπρ δηὰ [πε συμβιβαζόμενον ἰϊ5 Ὁο- 
Ἰιάϊεν; δἀπὰ ὃν ΕἸ]Ποοῖῖ, ψῆο τμϊηκβ τδς 
ἰάςα οἵ {πε ἔογπιεσ ἰβ ἔδαι οὗ {πε ἀρργε- 
δβαέϊοη οἵ ἴῃε ρατῖβ, δπὰ οἵ ἴδε Ἰδῖῖεγ [δι 
οὗ τμεὶγ ἐπέεγ-αὐαῤίϊοπ. Βαϊ δἱ {δε τηοβὲ 
1τ8ε ἀϊβετεηςε ἀοεβ ποὶ βεεπὶ ἴο ΡῸ θεγοηᾶ 
τῃς ποιίοῃβ οἵ 7οὐπέπρ (ἁρμός -- ἃ γοϊκέ 
δηὰ εονιῤασίϊηρ οὐ νιαλεμρ ἰο εοαίεϑοε.--- 
διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας : ὃν 
"πέαλς5 οἵ εὐενγ 7οἱπέ ψ ἐκετηῤῥίγ. Ἡετε 
τε ΑΝ δπά ἰδῆς ΕΝ δῖε ἱπ βδυδβίδηταδὶ 
δρτεετηεπὶ, (ἢς ἔογπιες ρίνίηρ “ ὉΥ ἴδδὶ 
ὮΙ ΟὮ Ἔνεγυ )οἷπξ ΒΌΡΡΙΘτἢ "᾿; τῆς ἰδῖτες 
“Κορ ἴπᾶὶῖ ψΠσἢ ἀνεσυ Ἰοΐπεὶ βὺρ- 
Ρ]ειἢ," ἢ τῆς πιατρῖπαὶ τεπάεγπρ 
“ΣΟ ΡὮ ἀνεγΥ ͵οὶπε οὗ ἴδε βυρρὶγ ᾿". 
Τῆς Νυΐϊραῖε ρίνεβ ῥέγ ονινθηε 7μπεέμγανε 
Τῆς οἱὰ ΕπρΠΒἢ Ν εγβίοηβ νᾶγυ, "ρ΄. ΥΝΊςΪ., 
“ὈΥ «δοῇ Ἰοϊπίυγε οὗ υπᾶεγ βεγνίηρ ᾿ ; 
Ὑγπά., “ἴῃ ἐνεσυ ἰοῖὶης  Βεγεσα οης 
ταϊηϊβίογει ἢ τὸ ἀποῖδοσ""; Οον., “Ἔνεῖγ 
͵οίπε οὗἩἨ βυῦδπϊηϊδίταϊίοη " ; αεη., “ ὉγῪ 
ἜΝΟΙΥ Ἰοΐπι ἔοσ πε υτηίζυτε τδεγεοῖ "" ; 
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δ κατ᾽ "ἐνέργειαν ' ἐν " μέτρῳ 2 " ἑνὸς ᾿ ἑκάστου “μέρους ὃ τὴν ᾿"αὔξη- τ ο5. νὰ, 
ἐϊϊ. γ; (οὶ 

σιν τοῦ σώματος “ " ποιεῖται εἰς " οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 

9 οηἷν. Ὁ ες. γ τεβῖ. ν Αεἰἴο ἰΐ. 6 τεβ.. 
ἕνεκα κ. κάλλους τῶν τοῦ σώματος αὐτοῦ μελῶν κ. μερῶν. 

Υ Οοπεῖσ., [ἕὑκε ν. 33; ΡΒ. ἱ, 4; σ Τίπι. ιἷ. σ δὶ. 

. 29; 2 

Ῥιαι. τ μαῖαι, νΞ . Ζεκ6.» νἱὶ., Ὁ. ἙΕ, ἐ τε 
χ Οοἱ ἢ. το οηἶγ; 2 Μαςος. ν. τό. 

εσ. 12 τεῦ. 

Ἰ κατ ἐνεργ. οπ). ΕὉ, ἀ, ς, ἔ, 5, Αττὰ., [γτεη., [χυςϊξ,, αἱ. 

3 ἐν μετρ. οπι. Καὶ 3, Ατηι. 

3 Ἐὸς ΑΟ 14, ἃ]., Νυϊρ., 5υτ., Οορῖ., Ατηι, Αἱ., Ογζ., Οἴγγβ., [οτ., ρους; μέλους 
ΡεΙ, 51.} ἐοχὶ ΜΒΡΕΡΌΚΟΣ ἴθ α, Βγεσρ., ΕἸΗ,, Θοιμ,, Βαδ., ἘΠΕ, Τπάτο, Ὀλτα,, 
Ισ,, Τὰυς., εἰς. 

τον σωμ. οτῃ. Κ. 

Βίδβῃ., “ὉΥ δνθσζυ )οἷπε γίεἰ ἀπ πουγί88- 
ταεης ", Τῆς οἴδυβε ἰ8 οης οὗ πηυςἢ ἀϊ6Ε- 
οὐἱεν, εβρεςΐα!ν 85 τεραγάβ τῆς ἀφῆς. Τῆς 
ννοτά οσουζβ ΟὨΪῪ τννίος ἰπ {πε ΝΎ, Πεγε 
δηὰ ἴῃ (οἱ. ᾿. το. Τα φυεδιίοη ἰ5 
νεῖ Ποσ ἰτ πιεδπ8 70ἐπέ, σοπέαςέ, οὐ 56η- 
φαέΐοπ. ἴῃ εἰαθεῖςαῦ ατεεῖς 1 μδ8 ἃ νδγίεῖ νυ 
οἵὗ πχεδηίηρβ, 4.6.» ἑομοῖ (ΑΕβο γ!]., Ῥγοηι., 
850), ἴπε 5εη86 ΟΥἩ ἐομεὰ (Ρίαιο, Κεῤ., 523 
Ε), ργαϑῤ (Ρίιι., 2, 86 ᾿} ἃ 7ωποίδον οἵ 
7οἶπέ ἴῃ τῆς Ὀοὰγ (Ατῖβε., δὲ Ο ἐν. εἰ Οονγ., 
Ί., 8, 24), ἀπά 4150, ἰξ 18 ςοπιεηάςεὰ, γεείίηρ 
(ΡΙαῖο, Ψοεν., Ῥ. τοο "Ὁ, Ε; Ῥοὶ., νὶῖ., Ρ. 
523 ἙΕ, εἴς). ἴπ {πὰ ρῥγεβεπὶ ραββᾶρε 
Οἤγυβ. δηὰ Τπεοά. ρίνε [τ 1Π|8 ἰλβϑὶ βεῆβε, 
αἱ 4, {εεἰΐηρ,, ῥεγεεῤέϊοπ ; ἀῃιὰ ἀτηοπς 
οἴπειβ Μεν. οϊΐοννβ Πἰβ, τεπεσὶπρ ἴπε 
οἴδυβα “ ΌΥ τηξδῃβ οὗ δυοῇ βεηβδίίοη οὗ 
τῆς δυΡΡΙγ ᾽" ἀπά ἀεηγίηρ ἱπάεεά πὶ ἀφή 
ενεῖ δ88 ἴδε βεπξε οὗ συναφή, υἱπονίπηι. 
Βυι 11 8εςπὶβ οἰεαγ ἴμαῖ ἴῃ ἔπε ράββᾶρε ἱπ 
Αὐἰβίοιϊε γοΐεσσε ἴο ἀῦονα δπά ἱπ οἴδπεζβ, 
(..ς., Αὔδι., ὲ Οοεῖο, ἱ., ατ; Ρὶδῖο, 
Αχαίοοκ., Ρ. 365 4) ἰξ 828 ἴῃς βεῆβε οὗ 
7οὐκίπρ, μποίμνε, )οἶπέ, Ικ 8 αἶβο οἰεδγ 
τῆδις [1 μᾶ8 ἴῃς βεηβὲ οὗ σὐλεξίον, εοπίαεσί 
(Αγίβε., Μείαῤάγπ., ἵν, 4, χ.ν 3; ῬΆγς. 
Αμεε., ἵν. 6; δὲ Οεη. εἰ ὍΟονν., ἱ., 6). 
ΎΤδε πγελπίηρ ἰπάςεεὰ ἔος ψῃϊοἢ Μεν. οοπ- 
τεπ δ βθεπιβ ἴο πᾶνε {Ππ||ε οὐ πο ἐουηάακίοι 
ἴῃ δποίεπε Οστεεῖς υδ6ὲ. Τῆς οποίος [168 
Ῥεΐνεεη ἴδε οἴπες ἴννο. Τῆς βεηβε οὗ 
εοπέαεέ ἰΒ Ῥτεξετγεὰ ὈΥ βοπηε (ε.9΄., Οες., 
νου Ἡοξη.), ἴδε ἰάεα {πεπ Ὀεϊηρ “ὉΥ 
Τοσδπ8 Οὗ Ἔνεγὺ οοπίδος Πίος ἢ 8έεγνεβ ἔὸγ 
ΒΌΡΡΙ γί πρ,᾿ οἵ “ ὉΥ πιεᾶπβ οὗ ἐνεζυ οοη- 
τᾶςῖ οὗ ἐδ οῦ πιεσαῦεῖ οὗ ἴτε Ὀοάγ νυ 186 
Ῥονγεῦ ννϊοἢ ΟἾῖϑὲ βαρ 68", Βαϊ πιοβὲ 
Ῥτείες (6 βεῆϑβε οἵ “ Ἰοίπι,᾽" δοῖῃ Ῥεσδιϑθς 
811 τῆε πιοδβὶ ἀποίεηϊ Νεγείομβ ὑπάογβίδπὰ 
πε οἴλιβε ἴο δᾶνε τῆς πλεπηρετῖβ οἵ ἴῃς 
Ὁοάν δηὰ τΠεὶτς γεϊδίίοη οπὲ ἴὸ ἀποίπο ἴῃ 
νίενν, ἀηὰ Ὀεσδυδε ἰῃ τῆς ρᾶγδ εἶ ρᾶββαρε 
(Όοἱ. ἰἱ. 19) ἀφῶν 18 ςουρ!εὰ »»ἱτἢ συνδέσ- 
μων. 1 ἴδε βεῆβε οἵ ἐφείϊηρ ἰ8 δἀοριεά 
ἴδε οἴδυδβε υν}}} παίυγαῖν Ὀς διιδοποά τὸ 
τῆς ΤΟ] ονίης αὔξησιν . .. ποιεῖται, ἀπά 

ΝΟΙ, ΠΙ. 

1} βρεον ἴδε ννᾶν ἰπ ψῃΐοἢ τΒς ργοτοέλ 
8 ἴο Ὀς τηδάς. ΨνΠΠ ἴπς βεηβα οὗ 7οἱμὲ 
ἴδε οἴδυβε νν}}} δὲ Ὀεδβὲ διϊδοῃεά τὸ δε 
Ῥασι οὶ ρ 68 ργεοεάϊηρ ἰἰ (εβρεοίδιυ ἰπ νίανν 
οὔτἢε οἴδυβε ἴῃ ΟΟΪ. 11. 19), αηὰ ν}}}} ἀεῆπε 
ἴδε τηεδπβ Ὁ ννῆϊςἢ ἴῃς {γαπιίης δηὰ 
εονιῤασέϊηρ ἅτε εβεοιςά. (ϑεε ἐβρεςοίδ!ν 
{ιρλι, οα Οοϊ. ἰἱ. 19.) δε ἴεσπὶ ἐπι- 
χορηγία, ψ πο οσουτα ἀραίπ ἰῃ ΡΏΪ]. ἱ. 
10, ΘΔ Π8 σηῤῥίν, ρεγβαρβ ἢ βοσηει πίη 
οὗ τῆς ἰάεδ οἵ {πε ἰαγρε πὰ ἐξδογαὶ, ἃ8 
ΕἸ]. βυρξεβίβ, δεϊοηρίηρ ἴο ἔδε ῥχίπιασυ 
υβςε οὗ ἐπιχορηγεῖν. Τἤε τῆς ροϊηῖβ ἴο 
1π)ε ραγίίσυϊδσ βυρρὶν πὶ σοπλεβ ἔτοῦλ 
ΟὨσίβε, ἀπὰ {δε ρεῆ. τδυ ὃς [Ἄκεη 45 ἴῃδί 
οὗ ἡπηεν γείαἰέοη οἵ ἀδείκπαίίον (οἷ. σκεύη 
τῆς λειτουργίας, Ηεῦ. ἴχ. 21 ; βες Νγίη.- 
Μουΐῖ., Ρ. 235. Τμε ἰάςεα, τπετείοσε, 
ἌΡΡεδιβ ἴο Ὅε παι {πε Ὀοάν ἰβ δεῖν 
ττατηεὰ δηὰ κηϊὶ ἰοβεῖμος ὉΥ πλεᾶῃβ οὗ δε 
)οἰπῖβ, Ἄἐνεγν οπς οὗ ἴπεπὶ ἰῃ 118 οννῃ ρίδος 
δηὰ διποιίοῃ, 45 ἰἢς ροϊηϊβ οἵ οοπηεοίίοη 
δεΐννδεη τλετηθεσ δηὰ τπεπῖρες δπὰ {πε 
Ῥοϊπίβ οἵ Ἴοπιπιυηίςδιίοη Ὀδεῖννεεπ ἔπε 
ἀϊβέγεπι ραγῖβ ἀπ ἔπε βυρρὶν νυ πίοι οοπλεβ 
ποπὶ ἴῃς Ηελὰ. Τῆε 7οἰπίβ δζε ἔπε σοη- 
διϊϊυθηῖβ οὗ υπίοῃ ἰῃ ἴπς Ῥοάν δηὰ τε 
τηεάϊα οὗ πε ἱπιρατιδείοη οὗ τῆς [16 ἀγαννῃ 
Ὁγ τδς τπεπθεσβ ὅοπὶ πε μερά, Ργεςίβεὶυ 
80 ἴῃ Οοϊ. ἰΐ. το ἴπε 7οἱκπές πὰ ἐρανεεπὶς 
τε πηεπιϊοηςά ἰορεῖπει δπὰ ἄγε ἀεβοσδεὰ 
88 ἴπε ραγίβ Ὁγ ψνῃὶοἢ πε Ὀοὰγ τεςεῖνεδ ἰϊ8 
ΒΌΡΡΙΪεβ (ἐπιχορηγούμενον) ἀπά [8 Κερὶ 
οοτηραοὶ τορείπες (συμβιβαζόμενον). --- 
κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑκάστον 
μέρους: αεεογαάϊπρ ἰο απ ἐβιείεπον ἐπ ἐκὲ 
"πέαϑμγε οὗ σαεὰ ἱκναϊυάμαϊ ῥαγί. ἙἘὸοτ 

ρους 5οπιε ροοὰ Μ595.. εἴς., τεδά μέλους 
(ΑΟ, 8ϑυ:., Βοῇ., Νυϊρ., εἴς.), δὰ ΝΗ 
Εἶνε ἰξ ἃ ρίδος ἰπ 1πεὶγ πηασρίὶπ. Βυϊ μέ- 
ρους ἰβ ἴο ὃς ῥτείειτεά, 48 ϑορρογιοά ὃγ 
ΒΌΓΝ δυϊποτίτῖεβ 88 ΒΦ ΌΟΚΙΕΡ, Αση., 
εἰς. ἐνέργειαν -- ἐπεγρῪ ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ 
αοεέϊυϊέν, τοογἀΐηρ. ἂν μέτρῳ -- ἐπ ἐλ 
"πέαϑμγέ, ἑ.6., ῥγοῤονἑοπαίε ἰο, ἐπ ἀεεῤὲπρ᾽ 
τοὐ ἢ (Μεγ.), οἵ εονενιεησμγαὲε τοὶ ἐλ (Ε1].). 
ἐν σδῃ πενεσ ἤδνε ἴδε βεηβε οἴκατά, Βιυὶϊ 

22 
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Δποα].ν.3; 17. Τοῦτο οὖν λέγω καὶ " μαρτύρομαι ' " ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὁμᾶς 
Αεἰδ χχ. 
46(Ρααΐ) " περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη 2 περιπατεῖ ἐν “ ματαιότητι 

Ώ: 

δι τὔει. ἶν. τ δὶ. ἔτ. ; Ῥδαϊ οὐἱγ. 

᾿ μαρτυρωμαι Ρ. 

ε ες. τ τε. ἁ Ἀσα;. νἱϊὶ. 20; ς Ῥεῖ. ἐξ, τ8 οὩΪΥ; Ῥ8. χχσ. 6. 

3 Βείογε εθν. οὔ). λοιπα ΑΒΌΙΕΘΟΞ το, 17, 47, 51, 63, ἃ, ς, ζ, κ, τὸ, Ναἷχ., Οορι., 
848}., ΞἘ1ῃ., ΟΙεπι., Ογτ., [ναϊ. Ἐδίδετβ ; ἰπβετὲ λοιπα Μ᾽ Ὁ" ἜΚΙΡ, πρλύρ οι ϑυτ., 
αοιῇ,, Οἢς., θδπι., Τπάτγι., ΤῊΙ., Οες. 

ἱξ ἰδ υϑεὰ οσοδβίομδιυ [κε τῆς Ηςδ. 3, 

ἰπ ρῆγαβεβ Ἴχργεβδίηρ ἴπε ῥγοῤογίδον οἵ 
ἕατο ἐπ αεεογάαηοσ υνἱτῖν νὨϊςἢ βοπιςει πίῃς 
58 ἄοπε (Τῆυς., ἱ.. 77. νι, 80; Ηςῦδ. ἱν. 
τι; ες νίη.- Μουϊε,, Ρ. 483). Τῆε οἴλυδα 
ἰβ ςοππεςιεὰ Ὀγ βόπις (ἀς ννεῖιε, εἰς.) ἢ 

" - ᾿ΟΣ οἴποτα [Εἰδτι κα) 
στ τῆς συνα ογούμενον καὶ συμβι- 
βαζόμενον ; βυνῖ ἰδ ὕκας φιταῃεὰ το τῆς 
αὔξησιν... ποιεῖται. 50 ἰ: ἀεῆπεβ {πε 
παέμτγε, ἰατν, οἵ ογάξν οὗ ἴπε στονίῃ, ἀς- 
βοχί δίηρ ἰξ 48 ργοςεεάϊπρ ἴῃ δοοογάδαποε 
ψ ἢ Ὧπ ἱηνναγὰ ορεγαῖοη ἴπαὶ δάδριβ 
ἰιδεῖ τὸ τῆς πδίυτγε δπὰ ξυποιίοη οὗ ες 
βενεγαὶ ραγὶ δπὰ ρῖνεβ ἴο Ἑδοῦ [18 ὑγορεσ 
τηεάβϑυγο. [τ ἰδ ἃ στοντῃ τπαῖ 18 πεϊτ πεῖ 
τηοηβίσγουβ πος ἀϊβργοροσιοπεά, δυὶ ποῖ- 
τοδὶ, ματτηοπίουβ, οαγεῖι] οὗ ἴῃς σδρδςῖὙ 
δηά 5Ξυϊτεά ἴο τῆς δεγνῖςς οὗ βδςἢ ἰηάινίι 4] 
πλσπῖδεῖ οὗ ΟἸτίβι᾽β Ὀδοάγ. αὔξησιν 
τοῦ σώματος ποιεῖται: »πκαλείλ ἐλε ργοιοίᾳ 
οὗ ἱκε δοάγ. αὔξησις, ςοπιπιοη ἐπουρῇ, 
τορεῖδες νυν αὔξη, ἱπ οἰαββίοδι ατεεῖς, 
Οὐουβ ΟΠἿῪ ἵνῆος ἴῃ τῆς ΝΤ, ἤεῖε δπὰ 
(οί. ἰδ. τς. Τῆε ΜΙά. ποιεῖται σοπνεγβ 
τῆς ἰάφα οὗ πιακίηρ 707 ομεϑεῖ ; οἵ ἴξ ΠΥ 
τλῖμεσ ςγσηρίλεμ τε βεῆβε, βυρρεβιίηρ 
“τῆς ἐπεγρῪ ἢ Ὠϊσἢ πε ῥγόςεββ ἰδ 
ολιτίεᾶ οπ ᾿" {Ε|1.). ὅ8ες ἘΕρεοιΑΙΙν Ῥοη- 
αἰάβοπ, Ογεέελ Οναρε., Ὁ. 438, ἕο τῆς υ8δὲ 
οὗ τῆς ἀῤῥγοῤνία ΐυο ἀπὰ ἐπέεηςίυε Μιδάϊε. 
Τῆς τερεϊείοη οἵ πε σῶμα, “τῆς Ψῃο]ς 
Ὁοᾶγν . .. πιακεβ τῇς ἴησγεαβς οἵ τῃε 
δοάν,᾽ 18 ἄυς ῥγοΌΔΌΙν ἴο με ἀεβίσε ἴὸ 
ἀνοϊὰ δπιθίρυϊγ, 245 τῆς ργοπουῃ πιρῃϊ 
πᾶνε Ὀεεη ἴᾶκεη ἴο τεΐεσ ἴο ἴδε μέρους.--- 
εἰς οἰκοδομὴν ἑαντοῦ ἐν ἀγάπῃ: κηέο ἐπέ 
διέαϊηρ εῤ οὗ ἐπεὶ ἰπ ἰους. εἰς ἐχρτεβ8ε8 
τῆς οδ᾽σεὶ ἀπὰ οὗ τῇς οσατγγὶπρ οπἡ οὗ 
τῆε ρτοντῆ, υἱΣ., τῆς οοπιρ!εϊίοη οὗ {πε 
θοάγ. Τῆε ἐν ἀγάπῃ πιϊρῃιϊ υλιγ πε 
αὔξησιν ποιεῖται (Ξο Μεγ.); δυῖ ἰξ 18 
τῆοτς δεῖν οοπηεςοιεὰ νυν τῆς οἰκοδομήν, 
ἃ58 ἀεποιίηρ τῆς εἰῃίςαὶ εἰεπιεης οὐ σοη- 
αἰτίοπ οὗἨ τῇδι οοπβυπιτηαιίοη ἃπὰ ςοπι- 
Ρἰεϊίοῃ οὗ τῇς Ομυγοῇ ννϊςἢ ἰδ τῆς οδ]εςῖ 
οἵ τῆς Ἰοπρ-ςοπεπυςά ργοςεββ οὗ ρτοντῃ. 

γν. 1γ-24. Α ραγδρστδρὴ νι ἢ τΑίκα5 
ὮΡ ρδίη τῆς ργᾶςῖιςδὶ αὐ άγεβ8 δερυπ ἢ 
τλε ἢγβὶ νεῦβς οὗ ἴπε οπαρῖεγ, Ὀυϊ ἱπῖετ- 

τυριεὰ δὲ νεῖ. 4, δἂπᾶ ᾿οπίδὶπβ βοΐεσα 
ογιίδιίοπβ ἴὸ ψπάγανν ἥτοσὶ 411 οοη- 

ἔοσγπηεν νὰ ἴῃς οἱὰ ναΐη ρᾶσάαπ ᾿ἰές. 
Νεῖ. 17. τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύ- 

ρομαι ἐν Κνρίῳ: ἑλὲς 1 Ξαγ, ἐλεγείοτε, ἀπά 
ἐεσένν ἐπ ἐλ [ονά. Ὑῆε οὖν 845 δέτε ἰϊ5 
βίπιρὶς, τεβυτηρῆῖνε ἴογος (“΄. Ὀοωυδϊά., 
Ογεελ Ογανε., ὃ 548,31; Μνιη.-Μουΐε., Ρ. 
555). [τ ταίκαβ ὑρ ἴδε γαίῃ οὗ τδουσδι 
ΜΠΙΟἢ παὰ θεεη ὕγοΐεη οἱ δὶ νεῖ. 4. 
Ὑηε τοῦτο τεΐετβ ἴο τῇς εἊχβοσιδλοη 
τθαῖ ἐοϊϊοννβ. μαρτύρομαι ἰξ5 υϑεὰ οὗ ἃ 
80] επιη ἀεοϊαγαϊίοη, ργοῖςεδε, οὐ ἰη)πηςοπ 
οὗ {πε παῖιγε οὗ ἂπ ἄρρεδὶ ἴὸ (ζ΄ 
Αςῖβ χχ. 26, χχνὶ. 22 ; 6]. ν. 3, εἰς.)- 
ἐν Κυρίῳ, ποι -- ὁν ἐλε 1, ογά, ποτ οπ ἐλ 
1ιονά"ς αμέπογίέν, Ὁυϊ ἐκ τῇς Ι,οτά, δε 
νυτῖίες ἰἀεητ νὶπρ Πἰτηβεῖ νντἢ ΟἾσίδὶ δὰ 
ἱνίηρ ἴῃς ἐχῃογίδίίοη ἃ85 οπε πιδάςε ὃν 
Ἡγίβὲ Ηἰπιβεὶ (οὐ. Εοπι. ἰχ. τ ; 2 Οος. ἱ!. 

17} 1 ΤὭεββ. ἵν. σ ; 8130 τς ςἰλβδὶςδὶ εἶναι 
ἕν τινι, 45 ἰη ϑορῇ., Οεά. Τυν., 314: Οεά. 
Οοΐ., 247, εἴς., ἀηὰ ΑδΌ., ἐπ ἰοε.).---κηκέτι 
ὑμᾶς περιπατεῖν: ἐλαέ γέ πὸ ἰοπρεν τοαὶᾷ. 
Ὦς εχδβοτιδιίοη δερᾶπ (νεσ. 1) ἃ5 ἃ ροεί- 

εἶνε ἰπ)υποῦίοη ἴο ἃ ψνοσίδυ ννδῖις. [ὲ ἐς 
Ὧονν τεβυπιοὰ ἱπ ἴῃς περαῖίνε ἔογῃχ οὗ δῃ 
ἱπ]υποιίοη ἀραϊπδὶ ἂπ ὑπινογῖθυΥ Ράρσᾶη 
ΨΆ|Ξ.- ὙΤῇε περιπατεῖν, τῆς οτάϊπδιν 
οὐγεοέϊυε ἰπί., ἐχργεββεβ ἴπε οὔ]εςι οἵ τς 
τυϊπηρ νετῦ. Αδεσ νογῦὺβ 'κε μαρτύ͵ 
ΒΌΓ ἢ ̓ηξ. σοηνεγβ ἴπε Ἰάθδ οὗ ννῆλι ομνῇ δὲ 
ἴο δε ἀπὰ δδ5 βοπιείίηρ οὗ ἴῃς ἕοσος οἵ 
ἃη ἱπιρεγ. (οὐ. Αςἰβ χχὶ. 4, 21; Τίξ. ἴἰ. 2, 
εἴς.). [( τεψυῖτεβ πὸ δεῖν ἴο δε βυρρίεὰ 
(ϑ8εε 7εἴ,, Ογεεκ Ονανι., Ρ. 884, {ᾳ; Βαϊτηι., 
Ογανι. οὗ Ν. Τ. Οτγεελ, Ρ. 273; Ντα.- 
Μουΐϊε., ΡΡ. 403, 405).---καθὼς καὶ τὰ 
λοιπὰ περιπατεῖ: ας ἐκε[γεΞέ ο7 ἐπε] 
Οεπέδίες αἶξο τοαὶκ. λοιπὰ ἰδ ἱπβετίεὰ ὉῪ 
τῆε ΤῈ Ῥείοτε » Δπὰ 5. βυρρογιεὰ ὈγΥ 
ΝΡ ΚΙ, ὅ5υτ., αοίῃ., Οἤσγβ., εἰς. ἴτ 
15. οπιχϊτεά, πονένεσ, Ὁ ΒΑ Ὁ, 
Βοῃ., Επῃ., Νυϊ]ρ., εἴς., ἀπὰ πιαβὲ δὲ 
ἀεϊειεὰ πετε (ἢ ΓὙΤΙΝΗΕΝ). Τῆς 
καί «εβϑβοςίδίεβϑ τῇς ΨΑ]κ ννδίος πο ἅτε 
οπαγρεᾶ ἴο ςοπεϊηυε πὸ ἰοπρὲς νἱ τδδι 
οὗ τε ΘἊπο]ε8 σεπογαῖν, ἀπά υἱτ τμεῖτ 
ονντὶ ἕογπηεσ νυνὶ ἴῃ τπεὶς ἡοη- ΟἸὨ τι διῖδη 
ἄδγε.---ν μα’ τοῦ νοὸς αὐτῶν: ἐπ 
ἐλε υαπὶέγ οΥΓ ἐλεὶνγ νκά. νοῦς ἰδ ποῖ 
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τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18. " ἐσκοτισμένοι 1 τῇ "διανοίᾳ ὄντες,2 " ἀπηλλοτ- ε-Ξ- Εσπι. 1. 
τ, χί. τὸ 

ριωμένοι τῆς "ζωῆς τοῦ "θεοῦ, διὰ τὴν ᾿ἄγνοιαν ὃ τὴν οὖσαν ον ΓΡα. 
. 33. 

{0 8. 11. 3 τα. κ΄ ΟὮ. ἰΐ. 12 τοῆ. ὃ οζγο οὐἱγ. ἡ Αςὶς ἰϊΐ. 17, χνὶΐ. 30; τ᾿ Ῥεῖ. ἱ, τᾷ; ἴμεν. χχὶϊ. τ4. 

Δ «σκοτωμένοι ΑΒ, ΑΒ. ; 9) ΑΒ 17, εἴς. ; σσκοτισμενοι ὈΕΒΟΚΙ,ΟΆΡ, πη88., ἌΡΡΥ., 
ΟΙεπι., ΟὩς., τ πάτε., 41]. 

Ξοντες οπι. ΕᾺ τς, ΤῊ]. 

τηεγεὶν τῆς ἱπιε! ες 4] ἔδουν οὐ ἀπάετ- 
διδαπάϊηρ, Ὀὰϊ αἰδο ἴῃε ἔδςυν ἕοσ σεσορ- 
πἰδίπρ πιοσὰὶ ροοά πὰ βρίτίτυδὶ τγυϊῃ 
(Βοπι. ἱ. 28, νἱϊ. 23; 1 Τίπι. νὶἱ, 5, εἴς.). 
ματαιότης, ἃ Ρεου Ατῖν ὉΪ ] οὶ δηὰ ος- 
οἰεδβίαβεὶς! ἴδστη, οσουγείηρ ἰπ ΝΤ οἷν 
Βεζε διά ἴῃ Ἐσιλ. νἹῖϊ. 20 ; 2 Ρεῖ. ἰΐ, τ8, δηὰ 

εοττεβροπάϊηρ ἴο ἴῃς Ηςδ. ὕαπ, οὐγῦ, 
ταθᾶπδ σαπέδν ἴῃ τῆς βεηβε οἵ ῥμγῤοσεΐφ::- 
πέβς, μϑείεξεμεςς. ὙΠεῖς ἰΒ ποιπίηρ ἰη {πε 
οἴδιβε ἴο σεϑιγίοῖ 1 τὸ ἴδε οαβε οἵ ἑάοί- 
τοογελέῤῥενς οὐ ἴο τῃδὲ οἵ ἴῃς πελίμεη 
λέϊοεοῤκεγς (ατοῖ.). Ιεἐ 18 ἃ ἀεβογιριίοη 
οὔτδε νναἱῖ οὔ τῆς μεδίμϑη νου] ἃ ζΈπεσα! 
-ἃ νναἷϊ πιονίηρ νη τῆς ᾿ἰπητῖ8 οὗ ἴῃ- 
τεἸ]εςῖυλ] ἀπὰ τηοσαὶ ταβυ ] οββῆςεβ8, ρίνεῃ 
ονεσ ἴο τπΐηρβ ἀενοὶά οὗ τνογίῃ οἵ τεδ! "ν 
“7. Ἄοπι. ἱ. 21, ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς 

οἷς Ὁ αὐτῶν): διανοίᾳ ὅν 
νει. 1. οτισμένοι τῇ διανο, - 

τες: δεῖπρ ἀαγλενεί ἐπ ἐκεῖν μπδεγεέαπά- 
ἐπρ. Ἐοτ ἐσκοτισμένοι οὗ ἴῃε ΤΕ, ἢ 
ΌΟΚΙ;Ρ, εἰς., τῆς ποτὲ οἷδβϑίςδὶ οσγπὶ 
ἀσκοτωμένοι 15 ρίνεη ἰπ ΒΙΦΑ, εἴς., ἀπά 
ἰδ ὑγείεισεὰ ὃν ΣΤ ΤΙΝΝΗ. Τῆς ὄντες ἰ5 
τῆοτε ἀρρτοργίδίεϊν διιδοῃπεά (ἢ υΤΤΣ 
ΨΉΕΝ, Τπεοὰ., Βεπρ., Ηαΐ]., ἀε ννεῖῖε, 
ΑΙΣ, ΕἸ]... ΑδΌ., Μεν., εἰς.) ἴο τ 18 οἴδυδε 
τῆδη το τῆς 1ο]]οννίπρ ἀπηλλοτριωμένοι 
(Βεζα, Ἀὔεϊς., εἰς). Τῇε ρδγδι]ς 8πὶ οὗ 
τῆς ὕνοὸ οἴδυβε8 [8 Ὀεϊῖετ κερὶ ἴῃ τΠ|8 ννᾶν, 
ψἘΠε τῆς ἐπιρῃλείβ 15 τῆγοννη ἢγβι οη ἴῃς 
ἐσκοτωμένοι ἀπά τῃεπ οπἡ ἴδε ἀπηλλο- 
τριωμένοι. Τῆς Βεπίεηος ἰδ ἃ ἔγῖπεῖ 
ἀεβογίριίοα οὗ τπε ννδῖῖκ οὗ τῆς Οεπεῖεβ 
δηά δὴ ἐχῤίαπαίίον οὗ ἰϊ8 ναπῖέγ. ὙΠεῖγ 
ννΑἱς 8 νῃδὲ ἰξ 15 θεοαυθε οὗ ἴῃς ςοπάϊτοη 
οὗ πιογὰὶ ἀδείκπεββ ἱπῖο ψνϊς ἢ τΠεΥ (ς]] 
Ἀπά ἱπ ΨὨΙΟἢ πεν οοπίϊπυς. ΝΠ ἐσ- 
κοτωμένοι σοπλρατε ἴῃς ἐσκοτίσθη, κιτ.λ. 
οἵ Εοπι. ἰ. 21, Δηὰ ςοηίγαβῖ τῆς πεφωτισ- 

νοι 88 ἰῇς ποῖε οἵ ἴπε πενν ςοπάϊτίοη ἱπ 
ἘΌΝ: ἰ. :8. Τῆς τῇ διανοίᾳ ἰ5 ποῖ το ὃς 

δ 85 ἰ{ τηϊ8 οἴδυβε τεΐεγγεὰ οἱ το ἴδε 
ἱπέοϊεείμα! οοπάϊτίοπ. διάνοια ᾿ονεῖβ 
τῆς ἰάεαβ ποῖ οπὶν οὗ μη δεγεέαπαϊηρ, Ὀυῖ 
αἶβο οὗ Μεἶϊηρ απὰ ἀεςίγίηρ. Ιτ 18 ἴδε 
ἔλουν οὐ βεαὶ οὗ τῃϊηκίπρ δηὰ ἔεεϊηρ 
(Μδῖῖι. χχίϊ. 37: χοὸς ἰ. σι, χ. 27; Οοϊ. ἵ. 
21; 2 Ῥεῖ. ἐἰὶ. : Τα ἀδῖ. 18 τῃαλι ἱκηοννῃ 
82ὲ ἴτε ἄδλι. οἵ εῤλεγε οἵ γείεγεμες (ς΄. 

8 αγνωσιαν ΕΟ. 

Βετηῆ., 5γηέ., ρ. 84; Ννίπ.- Μουΐι., Ρρ. 
263, 270), οΓ ἐπ “Ἰορδὶ δῖ. ΕἰΒΙ ΑΙ 
ἀρὰ (ΕἸ. οα ἼΘο: ἷ. 22; Ποπαὶά., μὐὲ 
γανι., Ὁ. 488). λλοτριωμένοι: αἰδεη- 

αἰεά. Βεὶπρ ἱπ ἃ πκλῖε οὐ τποταὶ ἀδτίκηθεβ 
πεν 4130 δεςοπῖς αἰϊεπαιεά ἔγοσι ἴδε ἴσυς 
1π|π|. Τῆς τνοσά ἰβ υβϑεὰ οἵ ἴἴοβε ψῆο δᾶνε 
εϑιγδηρεά τμετηβεῖνεβ ποσὶ αοά, πετε ἃπὰ 

ἱπ ἢν τα: Οοϊ. ἱ. ἂὲ (ο΄. τς ΟΥ 
ἰπ Ρβ. ἵνίϊϊ. 3; Ἐσεῖς. χίν. 5, 7.---τῆς ζωῆς 
τοῦ Θεοῦ: ὕγονι ἐλε ἰδε οΓ Οοά. ΤὨϊ δ 
Τλπποὶ πιεᾶη ἴῃς ροάὶγ 14, ἴῃς γᾶν οὗ 
1 ἀρργονεᾶ ὃν αοά. ἔοι ζωή ἱπ (δε 
Τ βεεπὶβ πένοσ ἴο τηδᾶη ἴδε οονγςς οὗ 

Ἰης, θὰκ ἐῤγε Ἰϊβεῖζ, ἐπε ῥείπςῖρὶς οὗ {πὶ 85 
Ροβεὰ ἴο ἀφαέᾳ. ΤὙῆε ἴννο ἐπίηρβ ἅγα 

ἀϊδιϊηρυ ϑῃςά, 4.9.» ἰπ αα]. ν. 25. Νοτ ἰ8 
πεῖ ΔΩΥ σείεγεπος Ὦσγα ἴο τῆς [Π|ππἰ οὗ ἴτε 
Τοροβ (]}οὁδη ἱ. 3) ἰπ τῆς ργε- "γι βιίδπ 
ννοτ ἃ (Ηγὶ.). Ἐογ ἴξ 18 με ἔθνη 28 ἴεν 
ψνετα κηοννῃ ἴο ἢϊπὶ ἔπαϊ Ῥδυΐ ὯΔ5 ἰη νίενν 
Βεῖδι Τῆε Θεοῦ, τπετείοτε, ᾿ΕἸρη θεύδ 
48 ἴδε ρεη. οἵ ογίρένη (45 ἴῃ δικι 
Θεοῦ, ἔοπι. ἱ. ἘΠΕ ἢ ἀρ ἤη τοῦ Θεοῦ, 
ΡΗΙ]. ἵν. γ; ο΄ ΝΝΊη.-Μουΐε,, Ρ. 233), Ξ 
“τῆς {πτῆδἴ σογλεβ ἴτοπὶ αοά," τῆς δβρίτῖτ- 
18] τ ςοτηπιυπίςαιεᾶ Ὁν αοά, ϑοπίε 
(ΕἸΙ., ΑδὉ., εἰς.) τηῖϊπῖς ταὶ τῆς ρῆγαβε 
τιεΔῃ8 πιοα ἴπλη 815, πὰ ἱπάϊςδιεβ ἴπδὲ 
18ε 1|π τῆ ἱπιρατγιεὰ ἴο ἃ8 Ὁγ αοά '5 Η!5 
οννῇ [ἰξε, τῆς νεῖν 1 ροβϑεβϑεᾶά Ὁν Ηἱἰπι- 
8ε]ζ, ἰὴ τῆς ρῥγοίουπάεδβι δηὰᾷ πιοβὲ σε] 
8686 “ἴδε {θ᾿ οὗ αοά" ἴῃ υ8.--διὰ τὴν 
ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς : δεσαμδε ΟΥ̓ 
ἐλε ἱρπογαπες ἐμπαὲ ἰς ἐπ ἐδκενι. Ἐχρ] οι 
βιδιετηεηῖϊ οὗ τῆς οαμδς οὗ τπεὶσ ἐεβίσδηρε- 
τηεηΐ, ὙΠ ἢ ννᾶ5 ἱπιρ! οἰ ΕἾ ρίνεη ἱπ ἰἢς 
ἐσκοτωμένοι. ΤῊς ἴετπὶ ἄγνοια ἀραΐῃ ἰΒ 
ποῖ ἃ ἴεστῃ τηεγεῖὶν οἵ ἱπιεῖεςι. [τ ἀδηοῖαβ 
8ῃ ἱρπογᾶηος οὗ Ὀϊνίης τὨΐηρβ, ἃ ννδηῖ οὗ 
Κηπονϊεάρε τπδὲ 8 ἱπεχουβδθὶς δηὰ ἰπ- 
νοἶνεβ πιογαὶ δΓπάπεβς (Αςῖ8 1}. χ7, χν]ϊ. 
30; σ Ρεῖ. ἱ. 14). [τ [5 ωσίμες ἀςβηεά 
δεῦτε ποῖ βἰπιρὶν 25 αὐτῶν “ἐκεῖν ἰρῆῇοσ- 
πος," ὃυῖϊ 45 ἅπ ἱρποιᾶπος οὖσαν ἐν 
αὐτοῖς---ϑυτεῖνγ ἃ ρῆγαβε ἴπδὶ ἰβ πεῖ με 
τδυτοϊορίςαὶ! πος υἱπουῖ ἃ ρυτροβε, δαὶ 
οης ἴδιαι ἀδβογίθεβ τΠεὶγ ἱσποζᾶπος ἰπ σὰ- 
βρεςὶ οἵ ἰϊβ σεαί. ὙΠοεῖσς αδεηδιίοη μδαᾶ [15 
οᾶυϑε ποῖ ἱπ βοιηειῃπίηρ ἐχίεγπδὶ, σαβυδὶ, 
οἵ βυρετῆςϊαὶ, Ὀπὶ ἐπ ἐλόηιξεῖυες---ἰη ἃ ς]- 

“ΠΩ 
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Κα Μαεὶ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν " πώρωσιν τῆς " καρδίας αὐτῶν, 10. ᾿᾿οἔτινες 

ἕλον αὐ ἢ ἀπηλγηκότες 1 ἑαυτοὺς " παρέδωκαν τῇ " ἀσελγείᾳ εἰς " ἐργασίαν 
15. 

τ οκε ἱϊ. 4 αἱ. τῇ ετζο ΟὨΪγ. 
ο Μεκκ νἱΐ. 22; οπι. χὲϊὶ. 13 δ]. 
]οὩδῈ ὶ. 8. 

Ὦ-:- οχτα. ἰ. 24 εἴς. ; σ Οοσιν, 5; 1 Τίσι. ἱ. 20; 2 Ῥεῖ. ἰδ. 4. 
ῬΞΉΣεσεα οοἷἱγν ; [υυκοὸ χὶϊ, 58; Αςῖς χνὶ. 16, 19, χἰχ. 24. 25 οαἷγ; 

1 απηλγήκοτες 5γ1.-Ἐ., ΟἸεπι., Οτίρ., εἰς. ; αφηλπικοτες ΕΑ ; αἀπηλπικοτες ὈῈΕ. 

δ]ε ΝΣ ἰπ τῃεῖς οννῃ πλέθς ος 
εατὶ (οὐ τῆς ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν 

καρδία ἴῃ Εοπι. ἱ. ἀρήμωὰ ἐν τὴν ν 
τῆς καρδίας αὐτῶν : δεεαιι56 ο7 ἐλε καγά- 
εηἷπρ οὗ ἱκεὶγ κεαγί. ΤὨϊβ οἴδυδε, ἱπίσο- 
ἁἀυςεά ὃγ διά, 28 ἴῃς ἰοτπιεῖ 4160 ἰ8, ἰδ 
ἴακεη ὈῪ πιοβδὲ (Ηδι]., ΟἹβιι., ἀς ννεῖίε, 
ΕἸ]., ΑΙ, εἰς.) το Ῥ6 δηῃ Ἰπδερεπάξοι 
βιδῖεπιεπὶ, ςοοτάϊπαϊς ἢ τῆς τὴν 
ἄγνοιαν, κηὰ εἰνὶπα ἃ ἴυσί πες ἐχρ᾽ δπδιίοη 
οὗ τῆς αἰϊεμαίίοπ. ϑυς ἢ ςοοτγάϊπδιίοη οὗ 
εἴδυβεβ ἰ8β δοπηενναὶ πεαυεηὶ ντἢ Ῥδὰ] 
(τ΄. ααί. ἱν. 4, εἰς"). Οἴδετῖβ (Μεν., ΑΡδ., 
εἷς.) δἰἴδςἢ τὲ το ἴπε ἔογπιεσ οἴδυβε, ἀπά 
τᾶκςε ἰξ ἴο Ὀε ἃ βιδιεγηεηΐ οὗ ἴῃς σδυβε οὗ 
τῆς ἄγνοια. ΤΉυ8 {πεῖς αἰἰεπδίίοη ννουϊά 
ὃε ἄυς το ἰδεῖς ἑρπογαπεε, ἀπὰ τῃϊ5 ἐρηπογ- 
ἄμε Μουϊὰ ὃς οαυξεὰ ὉΥ ἴῃε Παιἀεπίηρ 
οὗ ιῃεὶς Ὠεαγῖβ. Τῆς τὴν οὖσαν ἐν αὐὖ- 
τοῖς ἴἢυ8 ἰοΒε8 [18 βἰρηϊδοδπος, δπὰ νε 
βῃουϊά πᾶνε ἴο τεραγά ἰξ δβ δάἀοριεὰ ἰη- 
βἰεδὰ οὗ τῆς δἰπιρὶε αὐτῶν τηετεῖὶν νυ ἃ 
νίενν ἴο οἰδάγηςθββ οὗ οοππεοίίοη Ὀεΐννεεη 
τῆς ἄγνοιαν ἀπά τῆς διὰ τὴν πώρωσιν. 
Τῆς πουη πώρωσις πηεᾶλπδ λαγάπεςς, ποῖ 
διέπάμεςς. Ἑοιτηεὰ ἴτοπὶ πῶρος -- ἀαγάὰ 
«ἀέη οἵ ἱπάμναξίοκ, ἴὶ τοδδῃβ [ΠΠ ταν ἐμὲ 
εουεγίηρ τοὶἱκ α εαἰΐμ5, ἀπὰ ἱπ ἰϊ8 ἴῆγες 
Τςουττεηςαβ ἰῃ ἴδε ΝΤ (πεῖε δπὰ Μαχί 
1], 5; Εοπῃ. χὶ. 25) ἰδ ἰ8 υϑεὰ οὗὨ »πεηέαϊ 
οσ νπιογαὶ καγάεμέηρ ; 45 18 αἰδο ἴῃς νεγὺ 
πωρόω (Ματῖκ νἱ. 52, νἱῖϊδ. 17; ]οδπ χὶϊ. 
40; Εοπι. χὶ. 7; 2 Ὅος. {ἰϊ, 4). 

γες. 19. οἵτινες ἀπηλγηκότες : τοΐλο 
λαυΐηρ δέεονιε ῥαφὲ {εείεπρ. οἴτινες 28 
118 αδυ δ] φυαϊ!ϊαιῖνε οὐ ἐχῤίακαίονγ ἴοτος, 
Ξ “νν ῆο ἂς πῖεὲπ ρᾶϑὲ ἔεεϊϊηρ "ἡ. Τῆς 
ἀπηλγηκότες 8 πδῖυγα! νυ βυρρεδίεά ὉΥῪ 
1πε πώρωσιν. [ἰ ΕΧρτεβ868 ἴπε ςοπάϊκίοη, 
ποὶ οἱ ἀεεῥαὲν ταετεῖγ (ϑγυτ., Νυἱρ., Αὐπλ., 
εἴς.), δυῖ οἵὗὁἨὨ πιογαὶ ἰπβεηβι δέν, “τῆς 
ἀεδάπεββ παῖ βυρεγνεπεβ νδεη ἴῃς Βεαγῖ 
[ι88 ςεδβεὰ ἴο Ῥὲ βεῃβίδ]ε οἵ τε ' βιεϊπλα Ὁ 
οἵ ἴῃε οοπβοίεπος᾽᾿ (Ε|1.). ΑἜὄὕἔεν Μ55. 
(Ρ ΕΟ, εἰς.) πιϊϑιακεηῖν τεδὰ ἀπηλπικό- 
τες οἵ ἀφηλπικότες, -- ἀἐεῤῥεγαπέες (1 αἰϊ., 
ὅτ. Ασπι., εἴς.).--αντοὺς παρέδωκαν τῇ 
ἀσελγείᾳ: ρσαυε ἐλενιτεῖυες μῤ ἐο ἰαδεί- 
υἱομδηεθς. ἴπ ἔοπι. ἱ. 26 Ῥαδυΐ ρίνεβ υ8 
τῆς οἵδεσ βἰάς οἵ {πε βᾶπὶῈὲ πηΠΆΡΡΥ ἴδεῖ 
-πάρεδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεός. [{ ἰ8 δῖ οποε 
ἃ βυϊν σποῖςς οὗ τηεπ δπὰ ἃ Ἰυάϊοϊδ] δοὶ 
οὗ αοἁ. ἀσέλγεια ἰΞ5 τσαπέοπρεςς, «λαπιό- 

ἰφ55, ομέγαρεομς ΒΕΠΒΌΔΙΥ (ςΓ. 2 Οος. χιὶ. 

δ ιναν χάδι ρέμα Τα κα ἔμεν. Ψ ς π΄ π' 
νεξίᾳ: ἰο ἐκε τυογλὶπρ οὗ αἷΐ μπείξακππεες 
τοὶ ργεεάϊμεςς. ΤὯε πουῃ 5 
υδεὰ δοπηειί πηε8 οὗἉ τσογὰ οἵ δπςινεϑς (Αςῖς 
χίχ. 25) ; βοπιειίτηεβ οὗ ἴπε γαὶκ σοέ ὃ 
τοογὰ (Αςῖβ χνὶ. το ; Ρεσῇαρβ αἷβο Αςὶξ 
χνὶ. 16, χίχ. 24); βοπηειίπιεβ οὗ ἴῃς ῥαΐπς 
οζσ ἐσνάσαυομν (ἴμὰκε χὶὶ. 58). εποςε βοπῖς 
να ἐξ τῆς ϑεπβε οὗ ἐγαάξς βεγε (Κ' 
Ν τλᾶερ. τ “"ἴο τῇδε ἃ ἰγδάς οἵ ""). [ἵἰ 

τοῖὶρδε ρειῆδρβ ὃς τεπάεσεά ἤεσε “"50 83 
ἴο πηᾶκε ἃ διείμεβϑ οἵ Ἔνεσγ ἱκίπὰ οἵ υἡ- 
οἰςδηπεββ᾽. Βυὶΐ [ἴ δεεπὶβ γαῖμες ἴο δε 
βἰπιρὶν -- τὸ ἐργάζεσθαι. ΤῊε εἰς ἀεποίεξ 
δε οὐγεοέ, τιμε ςοηβοίουβ οὐὐεοῖ (Ε1}.} οὗ 
τδε 5βεϊβυσγεηάεσ. πάσης -- ενεῖγ ἰαπὰ 
οὗ; ἀ α ἰ8 ΠΊΟΓΩΙ ὑπο δππεββ ἴῃ 
τῆς νάεβὲ βεῆβε ; ἐν πλεονεξίᾳ ἀεεοτείδες 
τῆε ςοπάϊκτίοη οἵ ἔγαπηε οὗ πιϊπὰ ἱπ πο ἢ 
πεν ντουρῃς τῆς ἀκαθι τἷς., τῆλε 
οὗ εουεέομξμεες οἵ ργεεαάϊηε:5. πλεονεξία 
18 ἴάκεῃ ΌῪ βοπὶς ἴὸ πηεᾶπ ἀμετρία, ἱποτ- 
ἀϊηαῖς ἀδϑῖτς οὔ ἐπβαξίαδίεπεςς ((Ὦτγγβ., 
Οες., Οδἱν., Ττεποῖ, εἰς.). [ὃ 5 τερεᾶῖ- 
εαϊγ ςουρΙεὰ ἱπάεεά νη β'πβ οὗ τδε θεϑῃ 
ἰπ τπς ΝΤῚ (1 Οοσ. ν. τσ; ΕΡἃ ν. 3 ; Οοϊ. 
ἐν. 5) πὰ ἰ8 ακίη ἴο ἴδεπὶ δ5 Ἰμεὺ 81]} ἰη- 
νοῖνς Ξεἰγ-Ξεελέηρ. Βαὲ ἰΐ5 ονντὶ ἤσορεῖ 
ταελπίηρ 8 ργεεά, εουείομσηεες, απὰ τδδὶ 
8έη86ε ἰβ 4υἱξε Δρρίϊςαδῖες Ὦετε. ϑ8ϑες 
ἔυγίποῖ οἡ ν. 3, 5. Τμεβε ἔνο δίπρε 
ἀκαθαρσία Δπὰ πλεονεξία ταηκεὰ 25 (δε 
νο ρτεαὶ πεδίδεη νίςεβ. 950 ἴπε Θεπεῖεβ, 
ἀλικεπεά δηὰ αδἱεπαϊεὰ ἔτοπῃ ἴῃς [ἰἶε οἵ 
αοά, πμαὰ Ὀεοοπιε τῆθπη οὗ βυςἢ ἃ οἶδι- 
δοῖεν (πὶ ἴμεν ρᾶνε {πεπηδεῖνεβ ὙΠ] ν 
Ονδσ ἴο ννδῃίοῃ βεηβυδιν, ἰπ οσάεσ τμδὶ 
πεν τπαῖρῆι ργαςτίβε Ἄνεγυ Κη οὗ υποϊεδη- 
688 δηὰ ὅο τπᾶὶ ἢ ἀπσιἀ]εὰ στεςὰν 

πεεετ ο δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε ψες. 20. ὃς 
τὸν Χριστόν αὶ )ε ἀϊὰ ποὲ ἐλμ5 ἰεαγπ 
ἐλε ΟἈγὶοί. ὑμεῖς, ἱπ ἐπιρῃαῖς οοπδϑὶ 
ν ἢ τε ἔθνη γεῖ υὑποοηνετίεα. ΤὨς οὐχ 
οὕτως ἰ5 Δπ ΟὈνίουβ ἐέοέες, βυρρεβιπρ 
τῆοσα τΠδη ἰβ ἐχργεββεά. Μεγοῖοπιρᾶσεβ 
εις. χνιϊ. 14. Τῆε ρῆτγαβε ἐμάθετε τὸν 
Χριστόν ἢ48 Π0 ρῥτεοῖβε ρᾶγδ]]εὶ εχοερί ἴῃς 
[οϊϊονίπε αὐτὸν ἠκούσατε. ΤῊς πελτεεῖ 
Δηδίορίεβ ἴο ἰξ δῖε ἴῃς ρῆγαβεβ υυῆίς ἢ 
δρεακ οἵ ῥγεαολίπρ ΟἈγίςἐ (κηρύσσειν τὸν 



109-21. 

4 ἀκαθαρσίας πάσης ἐν "πλεονεξίᾳ.3 
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20. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως 4 Βσαι. ἱ. 24; 

"ἐμάθετε τὸν "χριστὸν, 21. "εἴγε αὐτὸν "ἠκούσατε καὶ "ἐν αὐτῷ ἐρρβν: 
Ῥχσον. νὶ. 1τ6. τ -Ξ ἤεσε οἱἱυ ; δεὰ (οἱ. ἰἰΐ. 5. 
τ Οοσ. χίν. 35; ΡΒ]. ἱν. 9; Κεν. χίν. 3. 
τφοσιβίσ. Β6γα ΟὨΪΥ. 

χχίϊὶ. 27; 
8 (οηϑβίς,, Μαῖίι. χχίν. 32, Μασῖ ; Κοχω. χνὶ. 17; 

τ ΟΒ. ἐἰϊ. 2 τεβ. υ ΟΒ. ἱ. 15 τεῆ;. νΞΟΒ.ἱ. 1:6; 

ΔΈΟσ «. ἐργ. ακ. π.,---4 . . .« θαρσιαν πασηεΑ. 

3Ἐοσ εν πλ.,---και πλεονεξιας ΕΒ 30, ἃ, ε, ἔ, 5, πι, δῖαν. (ποῖ τες.), Οἴεπι., 
Απηδγϑι., Αὐρ., ϑεάυ]., Ρεϊ.-ςοπητ). 

Χριστόν; ΟΔὶ]. ἱ. τ6; χσ Οος. ἱ. 23; 2 Οος. 
'. το; ΡΠΪ. 1. 16), {πε γνῶναι αὐτόν ἰπ 
ῬΗΠ. 11. το, δἀπὰ τῆς παρελά τὸν 
Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἰη (ΟἹ. ἰἰ. 6. 
τ σαπποὶ -ὸ “γε ἰεαγηςά τῆς ἀοείγίπε οὗ 
ΟὨἸγίβε᾽" ; ποῦ οἂπ ἰὲ θὲ τακεῃ 88 -- "γε 
ἐεαγποαὰ ἐο ἀμποῖν ΟἾτὶβε᾽" ; ἴοσς ἴπεῖὰ ἃτα 
ὯῸ τεϊεναπὶ Ἐχᾶπιρ]88 οὗ βυς υβᾶρεβ. 
Χριστόν τηυβὲ δε ἴδκεη 845 τῆς οδ᾽εεέ οὗ 
τῆς Ἰεατηΐηρ, ὅπ τῆς ρτοντεν Χριστόν, 
εβρεοίδιν Ἰοοϊκίηρ ἴο ἴῃς ΤΟ] οννίης ᾿ησοῦ 
(νεσ. "ἢ, ΠΤΟΡΑΟΙν ἱπάϊςδιεβ μαι τῆε 
οἴδεῖαί 8επδε 8 ἴῃ νῖενν ἤετε. Τῆς δἃοτγ. 

τίποτ ροϊπῖβ ἴο τπε ἀεδηϊῖε εἰπε οὗ ἐμεῖς 
ςοηνειβίοθ. Τῆς ΟἾτγίβι, τε Μεβϑβίδῃ, 
Ηε ρεσβοῃδίϊγ---τῇαι ννὰβ {πε ςοπίεπιβ οὗ 
πε ργεδοδίηρ ννῃὶς ἢ ἸΠπεῪ Ὠελγά, ἴδε σηηε 
οἵὗ τῆς ἰπδιγυσιίοη πεν τεςεϊνεὰ ἀηὰ τῃε 
Κκηονϊεάρε τον ραϊηοὰ τῃςη. 

γες. 21. εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε: ἐγ ἐη- 
ἀεεά γε κεαγὰ Ηΐνι. Οτ εἴγε, Ξ- “1 8ο Ὀε 
τδδι," “1Γδ51 αβϑϑβυγὴς ἰξ ἴο ὃς ἴῆς ςᾶ8β6,᾽ 
8ες ἰπ ἰϊϊ. 2 ἀρονε. [π ἴδε ἔογπι οὗ 4 ἀεϊϊ- 
οδῖς βυρροδίτίοη ἰξ ἴδ κεβ ἰξ 8 ςεσιαίῃ ἰδὲ 
ἴδεν ἀϊά πεᾶσ. Ὑπε αὐτὸν ἠκούσατε '8 ἴο 
ὃς υπάετεϊοοά 45 ἴδε ἐμάθετε τὸν Χριστόν. 
Τῆς ρτοπουη ἰβ ρίδοεά ἴοσ Ἔγηρῃδϑὶβ ὃὲ- 
ἴοτε [18 νεῖ. Τῆς ροϊπι, τπετγείοσγε, ἰ8 
1Π|8---οἰξ, 85. 1 τᾶκε ἰξ τὸ δε τῆς ἕαςϊ, ἱξ 
ν885 Ης, ἴῃς ΟἸτῖβι, τπδὶ ννᾶβ τς βκυδ᾽εςς 
δηὰ τε βυπὶ οὗ ἴπε ρῥγεδοπίπῷ ννὩϊο ἢ 
χου πεασὰ {ἤεη".--καὶ ἐν αὐτῷ ἐδι- 

χθητε: ακὰ πη Ηἰνι τόνε ἱμείγμείεά. 
ἐν αὐτῷ ἰ5 ποῖ ἴο ὃὲ τεἀυςεὰ τὸ “ὃν 
Ηἰπι" (Ατπι. ; αἷδϑο ΑΥ͂ “ἴδυρῆς Ὁγ 
Ηἰπι, οὐ ““δουὲ Ηἰπι,"" οὐ “πη Ηἰβ8 
πᾶτῃς " (Βεηρ.), δυϊ [45 118 ργορεσ βεῆβδε 
οὗ “᾿π Ηἰπὶ". Τῇῆαε υπάετ γίπρ ἰάεα ἰδ 
τμδὶ οὗ υπίοη στ ΟἸγίϑι. Τῆς ἐδιδάχ- 
θητε, τπετείοσς, τεΐεγβ ργοῦ δ ἴο ἰπβῖσυς- 
τἰοπβ βυρβεαυςπὶ ἰο ἴποβα ὑπο ἢ νετε 
δίνεη τπεπὶ δὲ ἐμεῖς ἤγβὲ πεαγίηρ (ἠκού- 
σατε). [τ ννᾶβ ἐπ γε οτος ὴῤ νυἱτῃ ΟἾ τὲ 
παῖ τΠοῪ ταοεϊνεὰ ἐπεβε ἰπϑιγυςτοηβ.--- 
καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ: ἐνεέπ 
ἂς ἐγμέλ ἐς ἐπ ἘΣ: ΨῊ ξεῖνε καθώς 
ἐστιν ἀληθείᾳ, ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ 48 ἃ τηλτρὶπΑ] 
τελάϊηρ. Τῆς πηεδηΐϊπρ οὗ ἴπὰ οἴδυδε ἰ8 
τῆς ἀϊδρυϊεά. ὙΠαῖ ἱὲ εἐχργεβϑβϑαβ ἴῃ 
ΒΟΠΊΣ ῬΑΥ ἴῃς να" Ε οἵ σἰαμάαγά οὗ ἴῃε 
ἱπαισυςτίοπβ (ἐδιδάχθητε) [8 οἰεας τοῦ ἴῃς 

καθώς. Βυῖ ννῆλι (πε ροΐπι δπὰ σοπῆδο- 
τίοῃ οὔ ἴδε οἴδυβε δσε ἰξ 15 ὈὉΥ ΠΟ τ 88 68: 
το ἀΔεϊετπηῖπς. ΝΝΊςΟΙ. σῖναβ “28 ἰβ ἵτὰ 
πῃ ]εβὺ5" ; ΑΝ δηπὰ οἵδε οἱὰ ἘπρΊϊβῃ 
Μεγβίοῃβ, “85 τῆς τγυῖῃ 18 ἴῃ [6805,᾿} 25 
{τὸ νετε ἡ ἀλήθεια. ϑοπὶε ἀΐβροβε οἵ ἰΐ 
ἃ8 ἃ ραγεπίῃεβίβ (ΒεΖ., Εὔοϊο.., εἴς.), δβ ἱξ 
Ξε εἰ γε νγεσε 80 ἰπβίσυςτεὰ ἀδουὶϊ ΟἨτίϑβε, 
τῆδι ψουἹὰ θὲ 3186" (45 ἰη Ηΐπ ἴπετε ἰ8 
ΟὨΪΥ αὐϊῃ, πιογαὶ ἀπά σεϊρίουβ ἰσυτῃ). 
Οἰδοῖβ (ατοῖ., εἰς.) πιᾶίκα ἰξ τὸ "28 1ἱ 
τε} ἰ5,᾽ ἑ.4., “1 γε νεζς ἱπβίσγυςιεά ἰῃ 
τῆς ἀοκρεῖ 48 ἴὲξ τειν 18 ἰπ [6 80}8 "" ; οἵὐ 
(7ἐτ., Εσδβιη., Ἐβῖ., εἴς.) {πεν βυρρΙυ ἃ 
οὕτως ἴο (πε ἀποθέσθαι ληὰ υπάετβιαπὰ 
δε καθὼς οἴδυδβε το τείεσ ἴο [Ἔβὰ8β 85 ἴῃς 
Ῥλιίζεση οὗ τιογαὶ ἰσυϊῃ οὐ μοϊΐπεββ. [6τ- 
Οπλς᾿ 8 ἐχρδηδίοη, ἐς... 8. τΠ|8---φποριοάο 
ἐπί υεγίέας ἐη Ἴέπε οἰς εγὶέ εἰ ἐπ υοδὲς φεὲ 
ἀϊαἐοίςεἰς ΟἈγεξέμηι. ϑοπιεν δι β᾽ πη! ΠΑ ν 
οἴδεσβ, οοηπεςείην ἰὃ ντἢ ἀποθέσθαι, ἰΔΚο 
ἷξ το πηεδῃ παῖ 85 τηοζαὶ συ τῇ 18 ἰῃ [εβϑ08, 
80 {πεν οἡ τἰρεὶς θατὲ ἅτε ἴο αν δϑίὰς τῆς 
οἱ πιδῃ (Ηδεὶ., ΟἸβῇ., εἰς.). Οἵ, οοηπεςῖ- 
ἴῃς ἰε ἢ ἐδιδάχθητε, {πεγ υπάετδιληὰ 
τῆς Ροΐηϊ το θὲ τπδὲ πεν ννεῖε ἱπβιγυοιεά 
ἷπ ἃ ΑΥ̓͂ ἱπιρὶ γίηρ ἃ ποσὰ! σμδηρε, 48 ἰῃ 
7εβ08 ἴπετε 18 ἴσα ἀπά, ἐπετείοσς, Ποῖ ἐ- 
πε88 (Ξο ἀε ννεῖϊς βυδβιδητίδιγ). Μεγεσ 
τλλκεβ ἵἴπε ἀποθέσθαι ἀερεπάεπι ὁπ 1ῃ6 
καθὼς οἴδλιβε, 80 ἴπδὶ ἴῆε βεῆβε ῬεςοπΊεδ 
τ ῖ5---ο τγυτῃ [τ [8 ἰπ ]εβὺβ τπδὶ γε ρυὶ οΥ̓ 
ἴδε οἷά πλδη ᾽" ; δπὰ Αὐδοῖς ἀρρεδὶπρ ἴο 
ἴδε υὑδὲ οὗ ἀλήθεια ἰη νεῖ. 24 ἀπά ἴῃ ]οππ 
ἀἰϊν 2Σ, πηϑῖκοβ ἰξ τῷὸ "'" 88 ἰξ 18 ἴγῃς ᾿θαςῃϊη, 
ἐπ [ε808 τπαὶ γε βῃου]ά ρυὶ ΟΗ͂,᾽᾽ εἰς. Α 
ἴπεβε ἱπιεγργεϊδιίοπβ ἱηνοῖνς ἀυδίουβ οοη- 
δβίγυς 08 οἵ ἱπιροβε ὑπ) υδ: 18 ἷς ϑεῆβεβ 
οη ἴδε ἀλήθεια. Ἐξεϊϊπρ {π|8 οἴμετβ πᾶνε 
δδοριεὰ τῆς Ῥοϊάες ἐχρεάϊεπι οὗ τπιδκίηρ 
Χριστός τῇς 5υδΊεοι οὗ ἐστιν, ἴῃς δεῆβ8ε 
τῇεη δεοσοπιίηρ “48 Ηες (Ὁ γίβι) 18 τσυῖἢ 
ἰπ 1685" (Οτεά., νου ϑοάεπ). Α δεῖίζεσγ 
ἴυγη ἰ8 φίνεη ἴο (ΐ8 Ὁγ ΝΗ, ννῆο νουἹά 
τεδὰ ἀληθείᾳ ἀπά 50 ρεῖ ἴπε 56π8ε “88 
Ηε (ΟὨτίβϑ:) 8. ἴῃ 1}εβϑὺ8 ἴπ τυῖῃ". ἴπ 
βυρροτὶ οἵ 1Πϊ8 ἰτ ἰβ υγρεὰ τπδῖ τῆς αὐτόν, 
ἐν αὐτῷ 5δον τμδὲ Ολγίςέ, [Ὡς Μεςείακ, ἰ8 
της Ιελάδϊηρ βυδήεοςῖ. Βυῖς 1{π18 οοπεῖγυο- 
κίοπ πιεδηβ ἴπδῖ τ ννᾶβ ποῖ ἐποαεΒ ἴο ὃς 
ἰπϑιγσυςιεὰ ἰπ Δ Μεβείδῃ; ἴπδλῖ ἴπεν μαά 
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ἴων " ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν “ ἀλήθεια; "ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 22. " ἀποθέσθαι ξ 

συν ἧς. ὁμᾶς "κατὰ τὴν προτέραν " ἀναστροφὴν ὃ τὸν " παλαιὸν " ἄνθρωπον 
1. 

χϑεε; Ὑδεβδ. ἱν. 14: 1: (ος. ἱν. 11. 
δτλδα ὶ. 21; 1: Ῥεῖ. ἰΐ. τ. Ζ-- Εοζα. ἰχ. 3, 
δῖθδδ ἰϊϊ. 13; 1 Ῥεῖ. ἱ. 15. Ὁ Εοαι. νὶ. 6; 

Ἡ]ηβεγὶ ἡ Ὀεΐοτε αληθεια ΕΑ. 
5 Οὐξ τὴν προτέραν ἀναστροφην Ϊ,. 

8180 ἴο τεοορηΐβε ἴπαὶ Μεββίδῃ ἱπ ἴδε 
Ὠϊδιοσίςαι 1εβι8, δηὰ τῇδλὲ ἱπ Ηἰπὶ ἴδμεν 
νου ὰ βεὲ ἴδε [πὶ νος ἢ δἰρηϊβεὰ ἕοσς 
ἔδεπὶ ἃ ρυϊείηρ ΟΠ οὗ τῆς οἷά τίδη. τ ετε 
ἰβ πο ἱπάϊςαιίοη, Ὠοννενοσ, ἰη ἰἢς οοπίεχε 
οζ ἷπ δὴν νοζγὰ οἱ Ρδυ] 8 Ὀεϊοηρὶπρ ἴο τ 8 

Ἰοά οἵ ἃ ἔοσπι οἵ ἴδϊβε Ολγίσέίαπ ἰεδοῦ- 
ἴῃς ΜΏΙΓὮ ἀϊδεϊηρσυϊβπεά Ὀεΐννεεη Ολγίσέ 
Ὡηά ὅέσης, οἱ οἵ Οδπῆ]εβ ῥγοξεββϑίηρ ἴοὸ 
Ὀεῖϊενε ἱπ ἃ Μεβδβίδῃ δυϊ ποῖ ἰπ [εβ08 45 
τθλὲ Μεββίαῃ. [τ οὐἷγ σεπγδίηβ, ἱβεγείοτγε, 
ἴο [411 Ὀδοῖς οπυ ἴδε ἱπιεγργεϊδιίοη “ἰ γα 
ψεῖς ἱπδισυςῖεὰ δοςογάϊπρ ἰοὸ ἴμδὲ Ὡς Ὦ 
ἰδ ΠῚ} ἰπ [εβὰ8᾽". δὲ οἴδυϑε ν}]} 
πε ἀεβογίδε τῆς παέμγε οἵ "αημΕ οὗ 
τῆς ἱπβισυςτίοη, ἃ8 ἴῃε {οἸ]οννῖπρ οἶλυδε 
ἔχργεββεβ [8 βδυυβίδηςε. [ῖπ ἴογῃ οσ σῇδσ- 
δεῖες ἴῃς ἱπβιγυςιίοι ννῶβ ἰῃ δοοοζάδπος 
ν ἢ νυ πδλὶ ννδδ ἰσὰς, ἢ ν᾿ μδὲ ννῶ8 ἴσυε 
ἐπ 7εδις, τῃδὶ ἰβ ἴο βᾶυ, ν τ ἰσυῖῃ 85 
βεεὴ ετηδοάϊεά ἰπ Ηἰπι (οὐ. ΑἸΖ,, ΕἸ1.. 
Απά ἱπβιγαςείοη οὗἨ τῃδὲ κίηὰ τηεᾶηὶ ἐμαὶ 
ἴδεν βῃου]ά ρυὶ ΟΗ͂ τῆς οἱά τηδη. 

νει. 22. ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν 
προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄν- 
θρωπον: ἐλαΐ γε ῥμέ οὔ", ας γεραγάς γΟοΏ 
),οννινεν νιαμμεῦ οὗ ἰἷγε, ἐκε οἰά νιαβ. ΤὨϊβ 
6 Ὀεδὲ σοππεοῖεά νἱἢ της ἐδιδάχθητε. 
τ ρῖνεβ ἴτε ῥηιγῥογέ οἵ σομπίσηίς οἵ ἴῃς 
Ἀπ σθν Τῆς ἰηξ,, ἀμετείοτε; ἰ8 τῆς 
οὐ)εείδυε ἰηῖ, (ο7. ἴθ μηκέτι περιπατεῖν, 
νεζ, 17 ἂῦονε, ὡς Ῥομαὶά,, τε Οτανι., 
4 584). [τ Π45 βοπιειῃίπρ οἵ ἴδε ἔοτος οὗ 
8 ἱπιρεγαῖίνε, δυῖ 18 ποῖ ἴο ὃς ἰᾶκεῆ 88 
πε βᾶπὶε 845 8η ἱπηρεγαῖίνε, ἰἢδι δς οὗ {πε 
ἰηζ. Ὀεΐῃρ' νεῖν τᾶγε ἱπ τπε ΝΊΤ, δπὰ Ἰουπὰ 

ΠοτΆΠγ ᾿μἀεεάοη]γ ἴῃ ἴῃς σλδεούογαδςϊεβ, 
νν8 δηά τῆς [ἰκε (οὐ ΝΝ η.- Μουΐε., Ρ. 397). 
π᾿ βυςῖ σοηδιγυοιίοπβ 48 ἴῃς ργεβεπὶ πε 
ἐπ. ἄοεβ ποῖ γεαυΐτς ἴα ργοπουπ; δυὲ 
ὑμᾶς ἴδ ἱπιτοάυςεά ἤετε ἢ ἃ νίενν ἴὸ 
Ἰαςτἀϊεγ, αἴτεσ της γεΐεσεηςς ἴο ἐπι ἴῃ νος. 
21 (8ο ΕἸ]., ΑἸΖ,, εἴς). Τῆς ἤφυτε ἰπ ἴπε 
ἀποθέσθαι ἰ5 τλκεη ἴτοπῃ ἴδε ρΡυξεὶπρ οδ οὗ 
ἔλεπηςπίθι δηὰ ἰβ ραγδ]]εὶ το πε ἐνδύσασ- 

οὗ νεσ. 24. Τῆε κατὰ οἴδλυδε ἀεῆπεδ 
τθαῖ ἱπ τεβρεςὶ οὗ νης τπ|5 ῥηιέέίηρ οὗ 
ἰδ ἴο ἴᾶκς εἴπεςι, τῆς ῥτερ. μανίπηρ πεγε τῆς 
ξξῃεΓΆ] βεηβε οὔ “ἴῃ γείεγοποε ἴο,᾽ ποῖ παῖ 
οὗ “1ὴ οοπίοσγ τυ υνῖτ ". τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον, ςοπιτλείεά τ τῆς καινὸς 
ἄνθρωπος (νετ. 24), τς νέος ἄνθρωπος 

Υ Αςεῖδ υἱῖ. “8; - Εσπι. χἱϊ!. τς; (οὶ. 1. 8; Ηεδ. χί τ; 
ἃ Ο(Ἱ]. ἰ. 13: 1 Τίσι. ἱν. :ς; Ηοδ. χεῆϊ. γ: 

ἐπ, ο. 

3 αποθεσθε Ετῇ., Νἱςιοείη., Ῥεΐαγ., Τάχα. 

(Οοἱ. ἰϊ. το), δε καινὴ κτίσις (6“]. νἱ. 
15), 18 ἴῃε ἔογστμες Ὡησερεπεσζαῖς 8ε1 ἴῃ τὲ 
εητγεῖν (οἷ. οπι. νὶ. 6; (οἱ. 111. ο).---τὸν 

ον: τολίοΝ τοαχείᾷ εογτεῤί. ΤῊς 
Ρτεβ. ἘΕ ταλεκβ ἴῃς σοτγυριίοη 85 ἃ ζχο- 
ἐἐξ:ς ἰῃδῖ ροεβ ου, ἃ οοπάϊτοη ἴδᾶὶ ὅγο- 
ξ᾽έ55:ε5. Τῆε ροίηϊ ἰδ πιϊββοὰ ὃν ἐῆς “5 
φοτγυρὶ "᾿ οὗ τῆς ΑΝ, δυϊ ἰ8 ννε}] ρυῖ ὈῪ 
“ΜΆΧΕΙΝ οογγυρι ᾽᾿ (ΕἸ]., ΕΝ); οὗ. αἷδο 
αδ]. νὶ. 8. Τῆς “ ςοττυρίοπ," δοννενες, 
ἰΒ ἴο Ὅς υπάετβίοοά 245 “ ἀεβίσυςοη "". 
Τῆς “οἷά πιᾶη᾽ 8 ἴῃ ἃ Τοοηάδϊίίοη οὗ 
δάναποίηρ ἀςσδβιγυςτίοη οἵ τυΐπ, δηὰ, ἐμεσε- 
ἔοτε, Βῃου]ά 411 {πε πιοσεὲ θεὲ “ρυὲὶ οὔ". 
ϑοχῖς (ε.9., Μεγετ) ἴδε εέεγμαὶ ἀεβίσυς- 
ἔοη ἴο ὃῪὲ ἴῃ νίενν, [πες ῤῥγές. ρατῖ. Ἴχρζεββ- 
ἰπρ ν παῖ ἰβ ἴο ἐδέμέ ἰπ ἀεδίσυςτίοη ος 

Γ ἀεεογά- 

εἰνίπρ ἰξ τλε δρϑβίγαςϊ ἔοσοε ἀρργοδοῃίηνσ 
ἃ ρετβοηἰβοδίίοη. κατά δεῖε -Ξ ἐπ ἀδεοῦ- 
ἄαπεε τοῖίλ. Ὑπα ῥγοςεββ οὗ οοεζωρείου 
ος τυὶϊπ ρόεβ ου ἰῇ ργεςίδε ςοπίοστῃ 
ἢ τῆς πδίυσε οὗ τῆς ἰυδῖ5. ΨΠΙΟΒ τῃς 
ἀεςοεῖα! ροννεσ οὗ βὶπ 88 ἴῃ ἰϊ8 βεγνῖοε. 

γεσ. 23. ἀνανεοῦσθαι δέ: απὰ ἐλαὲ γε 
δὲ γεμπετσεά. Ἐοι ἀνανεοῦσθαι ἃ ἴεν 
Μ585. (Ὁ 17, 47, εἴς.) ἀπά βοπιε Ν᾽ εσβίοηβ 
(ϑγ:., Οορι., Νυϊρ.) τεαὰ ἀνανεοῦσθε, 
ΜΏΠς δέ ἰΒ οπιτιεὰ Ὁγ Ε. Ιπ βυςἢ ςοη- 
πεςείοπβ δέ ἐχργεββεβ δῖ αὐάϊ ἑέοκ πὰ 
ἐοπίγασέ. ἴῖτ ἱπιτοάυςεβ ἃ δϑίιδϊεσγηεηῖ 
ςοηπεςίεἀ νη {πε ἑοτεροὶπρ δυϊ ρνίης 
τῆς οἴπες βὰς οὗ τμαῖ. Ηδσσε ἴδ 15 τῆς 
Ῥοβίεῖνε σὔδηρε ψνπὶς ἢ τῆυβὲ ἕοϊονν ἴδε 
ῥμεεηε οὖ. 48 τῆς πιϊάά]ε οὗἁ τδϊ15 νεῖῦ 

8ἃ5 ἴῃε δεῖνα βεῆβε, ἀνανεοῦσθαι πιυδὲ 
Ῥὲ ἴάκεη 48 ραββῖνς δεῖε, ΞΞ "Ὅς τεπεννεὰ,᾽" 
ποῖ “τεχεν" γούγβεϊνεβ " (1νὺ1}.)}. Τε 
νει ἐχργαβ88685 ἃ βρίγίαδ] σπδηρε, ἃ ἴγπ5- 
Τοττηδιίοη ἔγοτη οἷά το ἢενν. ὙνΒεῖδοσ ἰὲ 
8180 οοὔνευβ ἴῃς ἰάθα οὗ γεξέογαίέοκ ἴο ἃ 
ννιεν οἵ ἃ ῥγίριαὶ βιδῖε 'ἰβ ἀουθε!, 5ὸ 
τοᾶτΥ οοπιρουπάβ ὑἱ ἀνά (ἀναπλη- 
ροῦν, ἀνακοινοῦν, ἀνισοῦν, ἀνιεροῦν, εἰς.) 
ἐχργεβϑίπῷς ποιδίηρ πόσα ἴπᾶη ἐλαπζε. 
ον ἴδε ππρρουτά, ἀϊειπςοη Ῥεΐνεεη 
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τὸν " φθειρόμενον κατὰ τὰς “ ἐπιθυμίας: τῆς "ἀπάτης, 23. ᾿ἀνανεοῦσ- «--ἰ (οτ. 
θαι 3 δὲ τῷ " πνεύματι τοῦ "νοὸς ὑμῶν 24. καὶ " ἐνδύσασθαι 2 τὸν 
ἁ Μεεῖ ἶν. το. 

ςομβίσ., 2 Ῥεῖ. ἰΐ. το. 
χὶϊ, 2 δὶ. 

τας επιθυμιας (Ἰεπ)., Οτίρ., Ογτ., ΗΙ]., 
Τετι., [νυς-, εἴς. 

χν. 33; 8 
(ος. χὶ. 3; 
υάς το. 

« Μεῖι. χίΐ, 22, Μασῖς; (οἱ. ἱΐ. 8; 2 Τῇεες. ἰΐ. το; Ηδφδῦ. {ϊϊ. 13; 2 Ῥεῖ. ἴΐ. 13 οηΐν, 
Ἡετε οοἷν ; ]οὉ χχαχίϊὶ. 24. ἱ 

Β- Εοαι. χἰϊὶ, 12, 14; 1 Ὁοσ. χν. 53, 54; Οοἱ. 11}. το. 
κε ἤετε οὐἱγ; ν.Ξ- Ηοαι. ἱ. 28, νἱὶ. 32, 

Αὐξ-, ]ετ., εἰς. ; τὴν ἐπιθυμιαν ὈῈΕ, ἁ, ε, 

Ξανανεονσθε Ὠ5, 1Ο, 14, 17, 31, 33, 37, εἴς., ἅ, ες, ἔν, 5, πὶ, 588., Οορῖ., ϑγτ., ΟἸδῆι., 
ΟἾν., Ογσ., εἰς. 

δ ενγδυσασθε νἹῈ} πιυςῇ τῃς 5βάπης δυϊποτίεῖεβ 48 ἀνανεουσθε. 

ἀνανεοῦσθαι 28 εχρτεβεὶπρ γεπουαέϊοη, 
τηλκίπρ πᾶνν, οὐ ρίνίηρ, ἃ ἴτεβῇ δερίη- 
πίηρ, ἀπά ἀνακαινοῦσθαι 458 τείεττίπρ' ἴο 
γερεπεγαΐίοπ οσὐ σμδηρε οὗ πδῖυτε, δβεὲ 
Ἡδυρὲ ἀπά ΕἸ]. ἐπ ἰος., ἀπὰ Μεγες οῃ 
οἱ. τἰϊ. το.---τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν: 
ἐπ ἐδε εῤὶγίε οὗ γομν νεὶπά. ΤὮε ροβιίτίοῃ 
οὗ τπε ὑμῶν ρῖνεβ ἰξ ἃ πιεᾶβιγε οἵ ετη- 
ιαβίβ, “"γομῦ τηαϊπᾶ,"" “1δε πιίπά τῃδὶ 

18. ἰπ γομ,᾽" ὑη]|688 ἰξ 6 ἴδκεη (ψ ἢ 
Ηαδυρι) ἴο δε ρίαςεὰ ἰδβὲ Ὀεσαυβε ἰΐ 
4υ411ῆε8 ποῖ ἴδε νοὸς οπἷγ δυϊ {πε ΨΠο]ς 
ἰάεδ ἰῃ τῷ πνεύματι τοῦ νοός. Τιΐ5 ἀἰΠῆ- 
ουἱὲ βεπίεηςςε δ85 θεεη ὑυπάετγειοοὰ ἴὸ τεΐες 
ἴο τῆς Ἡοῖν ϑῤίγέξ, τῆε νοός θείη ἀεαῖς 
ἢ 25 βοζης ἔογπι οὗ ἴπε ῥοςς. ρε". οἵ 
τῆς ψέμ. ς“μδῆ., ἀπὰ {πε πνεύματι 45 
ἀαί. πεῖν. ΤὮυβ τε βεῆβε ψουϊὰ δὲ 
“τεπενεὰ Ὁγ ἴδε Ηοὶγν ϑρίτγι δεςέοισεά 
ΟΝ, οἱ ῥοσεεςσφά ὃγ, γουτ τηϊηὰ" ((Ες., 
ὙΠεορῆγ., ΒΟΙ, Ὑνδιεγδηὰ, ΕσὶιΖ., εἴς.). 
ΤΙῖβ ῥσοοεεάβ οπ ἴδε ΝΤ ἀοςιτπε τῆδῖ 
ἰε ἰ8 ὉΥ {δε ϑρίσιε οὐ σοάὰ τπᾶὶ ψε δζὲ 
τερεπειδῖεὰ οἵ σεπεννοά. Βυῖ ἰξ ἰεανεδ 
ἴδε ροΐπε οὔ τῆς δάάϊιίοη οἵ τοῦ νοός 
οὔβουτε. ΤΗΐδβ αποίεπι ἱπιεγργειδιίοη ἢα8 
Ὀεεη δάοριοά Ὀν 5βοπὶε τεςεπίὶ ὄχερεῖεβ 
ψ ἢ ςεγίδίπ τηοάϊβοδιίοπβ. Τῆι ΕἸ]ςοῖς 
15 οὗ ορ᾽πίοῃ ἴδδὶ ἴπε πνεύματι τεΐετδ ποὶ 
το ἰῆς Ἡοῖγν δῤέγὲέ ἀϊδιίηςγ ἀπά βεραγ- 
αἰεῖὶγ 28 ἴπε ᾿ἱνίης Αρεπὶ, Ὀὰὲ τὸ πὶ 
ϑρίγις δ μηἱέφα τοὶ ἐλ ἐλε Ἀμριαη τῤὶγὶέ. 
ἴῃ τοϊθ νᾶὺ ἢς τπίπκβ ἴῃς ῥοςς. ρέη. 5 ἴῃ 
Ῥοίηϊ, δηὰ τῆς ἱπισοάυςτίοη οἵ τῆς νοός 
Δοςουπῖοά ἴοσ 48 ἰῃς γεσεῤῥέασμίμνι οὗ τπε 
“νεῖ; Βυῖ, ἘΠΕ ἴα 18 ἴσα ἀπδὲ ἰξ ἰ8 
οῆεη ἀϊβίουϊε ἴο βὰῪ ψμεῖπες τς τα- 
επεγδαιεὰ τηϊπὰ οἵ τπιᾶη οὐ ἴπε ὨὈϊνῖπε 
Ρίγιῖ ἰδ Ῥαγιου αι ἰπ νίενν ἴῃ δε 

Ῥαυΐίπε υδε οὗ πνεῦμα, ἴπεῖε 566 Π18 ἴὸ 
Ὀε πο ςᾶδε ἰῃ Ῥῃϊς ἢ δε ΝΤ βρεᾶκβ οὔ τῆς 
Ηοὶν ϑρίγίιε δ5 »εαης ϑριγίϊ, οὐ δἰϊαςῃεβ 
ἴο πνεῦμα ἱπ ἴπε ξΞεηβε οἵ τε Ὀϊνίπε 
ϑρίτι δὴν δυοῦ ἀεβηὶπς ἰετπὶ 486 ὑμῶν 
οἵ τοῦ νοὸς ὑμῶν. Νὸοτ οδη ἰϊ ὃς βαἰὰ 
ταὶ πνεῦμα, ἰπ τε 5δεηβὲ οὗ τῆς Ὀϊνίης 
ϑρίγιε ἰπ υπίοη νυν πηδλη᾿ 5 βρίγιῖ, δ88 
Δηγνετε εἶβε ΠΥ ΒΓ ἢ ἀςείρπδιίίοη 85 
τῆς οης ἱπ ἴδε εχ. Νοσ, δραίη, ἄοεβ 

τῆς ἱπιεγρεςϊδιίοη νυν ς ἢ τυτπβ ὕροη τἢ 5 
ἰάεα οἵ μπίοη θεῖννεεπ Οοάβ ϑρίγιε δηὰ 
οὖ δρίτὶῖ, ἀπά ποῖ δίσῃρὶν οπ ἴδε Ἱπάεσεὶἰ- 
ἐπρ οὗ ἰδὲ Ὀϊνίπε ϑρίτιε ἱπ 8, τεϑ! 
δορουπὲ ἰπ ΔΠΥῪ βαιιβίδοϊοσυ ΨΆΑΥ ἴογ ἴδε 
γοός. Ιἰ ἰΒ πεςδββασγυ, ἱπετείοσε, ἴο ἰα Κα 
πνεῦμα Πέτα 48 -Ξ-Ξ ΟΜ7 Βρίτίῖ, δηὰ πὶ 85 
δῖ οποε ἀϊβιϊηρυϊϑῃεά ἔγοτη δηὰ τεϊδιεά 
ἴο ἴπε νοῦς. Τῆς πνεῦμα, ἴΠεπ, ἀρρεᾶτγβ 
ἴο δε τῆε Πίρμες δου ἰῃ πιᾶπ, ἴπε 
ἔδλου Υ τπδὶ πλᾶκοβ Πὶπὶ πιοϑδὲ ἀκίῃ ἴὸ 
αοά, ἴδε οτρβϑη οἵ ἢΠί8β δρίγιτυδὶ 1 δηὰ 
διῖ8 6 Ποννβδῖρ ἢ Οοά, υπάετ τπς Ὀοπά- 
δξε οὗ βίη ὃν πᾶῖυτε, δυϊ βεῖ ἴτες ἴτοτῃ 
τῆδι δηὰ πηδάς βὲ ἔογ πε ρυγροβεβ οἵ ἴδε 
Ὀϊνίπε ὸὶ ν τε Ηοὶγ ϑρίτίι. ὙὍὙπε 
γοῦς (“7. οὐ νεζ. 17 ἀῦονε) 15 ἴῃς ἔδουν 
οὗ υπάετοιδλπάϊηρ, [εεϊϊηρ, δπὰ ἀεῖει- 
πλϊπίπα, ἀϊδεϊηρυϊθῃεᾶ ὃγ Ῥδυὶ ἴτοπι ἴδε 
πνεῦμα (1 Οος. χίν. 14), τερτεβεηιεά 88 
[ αρς οὗ ἀρρτονίπρ ἴῃς ἴανν, θυὶ ἱποᾶρ- 
αδε οὗ ψἱΠεϊδηάίπρ ἴῃς τηοϊίοπβ οἵ βιῃ 
(Εοπι. νἱΐ. 23), ἀπά ἰἴ8ς6 1 τῆς βυ δίεσις οἵ 
βεδῖ οἵ τεπενναΐ (ἀνακαίνωσις, Βοῃι. 
χίϊ, 2). Ἑυτγίδες ἴῃς τερεπεγαῖε πυπιᾶπ 
βρίσὶ: ἀπὰ τῆς Ὀίνιπε ϑριγῖς ἄγε ἀδβοσι ρεὰ 
85 ἀϊβιίπος δἀπὰ γεῖ Ἵοο-ορεγαπὶ (Ἐοπι. 
νἷτ. τ6). Ηετε ἴδε ἴδε πνεύματι πιυδὶ 
ὃς ἴακεπ ποῖ ἃβ5 ἴῃς ἐηεέγηριεπέαὶ ἀδιῖνα 
(ἴον τεπενναὶ ἀοεβ ποῖ ἴδκε εῆεςξ ὃγ 
πιεδῃδ οἵ οὐ βρίγὶ)}, Ῥυϊ 28 ἴῃς ἀαέ. οὗ 
γεΐ., απὰ τῆς νοός ν"}}} Ὀς τῃε σον. σμδ). 
Τῆυ5 τῆς βεῆβε Ῥεσοπιεβ “τεπεννεὰ ἴῃ 
τεβρεοῖ οἵ {πε δρίγι ὉΥ ψὩῖοΒ γους 
τηϊπὰ ἰβ ρονεγηςά ᾿" (Μςγ., ται ἰ8, ἰῃ 
σεβρεςὶ οἵ ἴδε βρίτγίτυδὶ ἑδουΐον, ἴΒς τόσα] 
Ῥεσβοπδὶϊον ὑνῆοβε ογρᾷπ ἰ8 ἴπε πιὰ ΟΣ 
τεάβοῦ. ϑοῖηε, μοϊἀϊπρ ὉΥῪ ἴδε ἰηϊεγ- 
Ῥιεϊδιίοη οἱ πνεῦμα 45 ΟΝ 5Βρίτίῖ, ἴακε 
ἴδε νοός ἰο ὕε (δε ρεη. οὗ ἀῤῥος. (ἐ..» 
Αὐρυκῖ., ἐς Ττίπ., χῖν., 16, εῤῥγέέμς φμαφ 
νέης υοοαίμ}), οὐ τῆς ῥαγέ. ρέη., τε “ἴδε 
Βονετηίης βρίγιι οὗ γοὺγ πιϊπὰ '' (Ὀὲε 
νεῖ). Βυῖ τῆς δῦονε ςοπβισυςίίοῃ 18 
δεῖϊῖες, δὰ ἰὸ ἰ5 τῆς οὔς δὰοριεὰ βυὃ- 
δίδπιαιν ὉΥ ἴῃς ΑΥ δπὰ τῆς οἵπεσ οἱά 
Ἐπρ βῃ Ψεγβίοηβ, τῆς ΕΝ, Μεγ., δυρι, 
Αδῦ., δηὰ τηοϑβϑὲ σοπητηεηίδιογβ. 

Ψψες. 24. καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν 
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Ἐ ΟΒ. ἅ,, τ5 ' καινὸν ' ἄνθρωπον τὸν " κατὰ θεὸν ᾿'ἔ κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ 
κα Ὅον. νἱ!. ἢ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας} 

9. 10,11 
ΟὨΪΥ ; 866 ποίς. 1 ΟΒ. ἰϊ. τὸ τεβ.. τῷ [μυκὸ ἰ, 75 ΟὨΪΥ; Ὠεῦϊ. ἰχ. 5 δ]. 

ΤΈΟσ τῆς αλ.; και αληθεια ΕΘ, ἀ, ε, α, τι. Ογτ., ΗἸ]., Ινυςϊ, 

ἄνθρωπον: απὁ ῥμέ οκ ἰδλε μπεὶσ »παπ. 
Εοτ ἐνδύσασθαι τε ἱπιρετ. ἐνδύσασθε ἰ5 
τεδὰ Ὁγ βοῦης δυϊμογίτἰεβ οὗ σοπβεαιεπος 
(Δ ΚΒΙΌ5, εἰς). Ὅς δοσ. 18 ἄρρτο- 
Ῥιίδίεῖυ υϑεὰ ἀρδίῃ, ἃ8 Ὀεΐογε π᾿ νεῖ. 22 : 
“Ρυϊῆπρ οὔ δηὰ “ρυϊτπρ οἡ ᾿" Ὀείηρ 
ἃςῖβ, ὙὯ|ς γεισσαί (ἀνανεοῦσθαι) 18 ἃ 

Ὁς6858.. Ἐοσ καινὸς ἄνθ, δες. οἡ 
1. 15 ἃρονε.---τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα: 
τολίοκ αὐίεν Οοά τοας ἐγεαίφά. Τῆε δοσ. 
κτισθέντα Ξυρρεβίβ παῖ τῆς “Ὧδνν τηδῃ " 
ἰδ τεραγάςἀ πεῖε ποῖ 28 ἃ πδίυσε ογελίεὰ 
δηεν ἴον τῆς ἱπάϊνϊυα], Ὀὰς 45 “ τῆς ΠΟΙ͂ 
ἴοτπι οἵ πυπιδη {ἰπ νυ ἢ τεβυ} 15 ἔσοτη τα- 
ἀεπιρτίοη,᾽" ογεαϊεά οησς ἴοσ 811 ἰῃ δπὰ Ὀν 
ΟΒγίβι, δπὰ ραγεϊςϊραϊεὰ ἴῃ ὃν ἔπε ἱπάϊ- 
νἰάυδ! σοηνετι. (8ες ΕἸ]., ἐπ ἴος., δπὰ 
Μάϊϊεν, Ολνίςί. Ποείν. οὗ δῖη, ἰὶ., Ρ. 392). 
ΤὨς ρῆταβε κατὰ Θεόν ἢδ8 βοπιεϊίπιεβ πα 
ϑἰπηρὶε βεῆβε οὗ “" βοάϊγ,᾽" “πη ἃ ΗΑ 
τηδηποῖ᾽ (2 Οοτ. νιῖ. 9, 10, 11). δῆοε 
1 ἰ8 πεῖ Ὀγ βοπὶε ἴο πιεᾶπ ποιπίπρ πῖοσς 
μεῖς ἴβδη Ἵγεδιςὰ “" ἀϊνίπεῖγ " (Η ἔπι.) οὕ 
“ δοοοσάϊηρ ἴο τε Ψ}} οὗ σοά" (ΑὉῦ.). 
Βυϊ κατά [5 αἴΞο υβεὰ ἰο ἐχργεββ ἐδάδηδος 
(τ Κίηρβ χί. το; Ηδθδ. νἱϊϊ. 8; 64]. ἱν. 28; 
τ: Ῥεῖ. ἱ. χ, ἱν. 6). Ηδετε, τπετγείοσγε, ἱξ 
ΤΩΔΥ τηδᾶη “ἾἸκε αοά " οὐ “αἴεσ τῆς 
ἰγλᾶβε οἵ αοὐ". ὙΤμδῖ τ ΐβ ἰβ τῆς βεῆβε 
ἰ8 ςοπβτπιεᾶ ὃν τῆς υδὲ οὗ κτισθέντα 
ὙΒΙ ἢ τες 8]}8 αςπ. ἱ. 27), πὰ ὃν τῆς 
Ποὺ ραγαὶ!εὶ βιαϊεπιεπε ἴῃ ΟΟἹ. 1]. το: 

τὸν νεὸν, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγ- 
γωσὶιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν. 
Τῆς οἷαυβε, τπεγείοσς, ΔΗΓΠῚΒ ἃ πον 
ογεδιίοη οὗ πιᾶπ, δηὰ ἀδβογίθεβ (μδὲ οσθᾶ- 
τίοη 45 δεΐπρ' δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ἱπιᾶρε οσ 
᾿ἰΚεῆεββ οἵ αοά. [τ πείεμες βἰδίεβ ποῖ 
βυσρεβίβ, πδοννενεῦ, (δι τῆς ἱπιαρε οἵ Οοά 
πῃ νν ἰο ἢ πηᾶη ννᾶ8 ἔἢγϑι ογεαϊςὰ ννᾶβ ἰοβὲ 
δηὰ μα8 Ῥδεη σγεϑίογεὰ ἰη Οἤσίϑε. ὙνΠδὶ 
ἴι ἄοαβ βιδῖε ἰβ βἰ ηρὶν {πὶ τηἷ8 βεσςοπά 
ογεδίίοη, {κε ἴῃς ἤγβε, νναβ ἱπ σοῃήοστην 
ἢ τῆε Ὀϊνίπε ΠΙΚεπε88 οἵ δέϊτεγ τῆς ἐχ- 
Δτηρ]ε οὔννῃαι αοὰ ἰ8.---ν δικαιοσύνῃ καὶ 
ὁσιότητι τῆς ἀληθείας: ἐπ γὶρλέξομδηέϑς 
αμπάὰ ΠΛοϊϊπεςς οΓ ἐλε ἐγμίὰλ. Ἐσοι τῆς 
ἀληθείας βοπης ἔενν δυϊποτγίεῖεβ σίνε καὶ 
ἀληθείᾳ (016, Ογρε., ΗΙΙ., εἰς). Τῆΐβ 
οἴδυβς βρεοϊῆεβ τῆς τπΐϊηρβ ἴῃ ψὨϊοἢ 
τῆς πεν πηδῃ νν88 οτεαῖεά δπηὰ ἴῃ ὑπο ἢ 
1ἢς Κεηθβ8 θεΐννεεη πἰπὶ ἀπά αοὰ οοη- 
βἰδῖθδά. ἐν, ἐπεγείοσε, ἀεποῖεβ ἴῃς φυδὶ ἐν 
οζ εἴῃίςαὶ ςοπάϊτίοπ ἱπ νοΐ {πὸ οτεδιίοη 
τε! ἰβεὰ δε]. δικαιοσύνη ἀπὰ ὁσιότης 

τὰς 

τε ςουρ]εὰ ραῖῃ ἱπ [υϊς ἱ. 75 (οἵ. αἶϑο 
νυ θά. τχ. 3; Οἷεπι. οσι., Εἰγεέ Οογίπ- 
ἐλκέαης, χῖν!., 4)η.- Ρίαῖο ἀϊβείη συ ΐβμεδβ ἱπ 
ἴνο Ψδυβ8 Ὀδεΐψεεη τῆς ἰάεδ οἱ δίκαιος 
δηὰ τδπδὶ οὗ ὅσιος. Ηε ἀεῆπεβ δίκαιος 
85 ἴῃς μρεμεγίς ἴεῖτὴ ἀπά ὅσιος 45 ἴδε 
φῥεοῖβε (Εμέλγῥ., Ρ. 12 Ἐ); ἀπά ἢς ἀε- 
Βοτίθεϑ ἴῃς ἐογπιεγ 45 πανίηρ τεραγὰ τὸ 
οὖσ σοϊδιίοῃβ ἴο μπόη, ἴῃς ἰδίϊεσ ἴο οὔγ 
τεϊδλιίοπβ ἴο αοἁ (Οονρ.. Ρ. 507 Β.. Τῆε 
Ἰαῖϊεν ἀἰβεϊποιίοη 8 αἷβο ρίνεῃ Ὁν οἵδε 
ατεεὶς ντιξετβ (ῬοΟΙΪγὉ., χχιϊὶ., το, 8, εἴς.). 
τ ἰ8 ποῖ εαϑύ, ἱπάεςὰ, ἴο βὰν ἴον ἕασ τὶς 
ἀϊδεϊποῖίοη Βοϊἀβ ροοὰ ἴπ τῆς ΝΤ. Βαϊ 
Ῥοίἢ ἰπ ργοΐδης δηὰ ἱπ ὉΪ0]1ς 8] ατεεῖ τδς 
ἔννο ψνογάβ, δάεςξῖνε, δάνεγῃ οἵ πουῃ, ἃσε 
οἴϊεη ςοσηδίποὰ ἱπ οπς βίδιεπχεηϊ (ε. ρ., 
ΡΙαῖο, Ῥγοίαρ., 329 ο; ΤΑἀεαεί., 176 8; 
Ἀεῤ., χ., 615 Β; Γατῦς, ἰϊ., 663 Β; οΞερΡὮ., 
Απίΐᾳ., νἱϊϊ., 9, τ ΤυκΚα ἰ, 75; 1 Ταβ8. 
ἰδ. το; Τίϊζυβ 1. 8). Ιῃ πῆδὴν οἵ ἴδεβε 
οΆ86ε8 ἴῃς ἀϊδιϊποιίου Ὀεΐνψεε ἐπέρνλεν 
δηὰ ῥὲεὲν 158 ςετιδίπ, ἀπὰ ἰξ ἰ8 βυϊαδ]ε τὸ 
411. Τῇε ΝΤῚ δἷβο οἰεαγὶγ ἀϊβεϊ αι συΐβμεβ ὃε- 
ὕννεεη δίκαιος Δπὰ εὐλαβής (1(υὑἱκε ἰἴ. 25). 
[τ πᾶν θὲ βαϊά, ἐπεγείογς, [μδὲ δικαιοσύνη 
δηὰ 4 ἅτε ποῖ υϑεὰ νλριεῖν οἵ 
ἱπιοτοδαηρεδῦῖν, Ὀὰς τπδῖ, ννὮ11ε ὈΟΙἢ ἅτε 
οὗ σταςε δηὰ Ὀοϊῃ ςοπβεαυςπεν πᾶνε ἃ 
πεν τηεδληίηρ αοάιννατᾷ, ἴῃς ἔοτγμεσ εχ- 
ῬΙεβδεβ ἴπε τρῶς σοπάυςϊ οὗ ἴῃς ΟὨ τ 5εῖαπ 
τῆδῃ ποτε ἀἰβεϊποιίνεῖν ἰη 15 Ὀεασίηρβ οα 
5. ἔθ! Πονν-τηεη, δπὰ τῆς ἰδιῖετ τῆς βατὴς 
ςοπάυοις ἀϊδιϊποιίνοῖν ἱπ 18 τεϊδϊίοπ ἴὸ 
αοά. τῆς ἀληθείας ἰ5 ποὶ ἴο δε τεδυςοὰ 
ἴο “ἴτυς ΠΟΙ] Π 6585 45 ἴῃ ΑΝ, δυϊ ἰΒ το ὃς 
τακδη 85 ἴδε ρεῃ. οἵ ογί ρὲ δπά 45 αυδὶὶ- 
ἔγίπε δοίλ πουῦπβ. Ευσίδεῖ, ἀλήθεια 8 
τῆς Ατείοϊς, οοπίγαβίίηρ ἢ τῆς ἀπάτης 
οὗ νεῖ. 22, 866π|8 ἴο δ6 τῆοσε ἴδῃ Ττυϊἢ 
ἰπ τῆς δρϑίσγαςϊ οἵζ ἃ 4υδβὶ-ρετβοηϊπορβιίοη 
οὐ Ττυῖῃ. [τ τῆᾶὺ τηβδῃ “ ἐὰλδ τσ " ῥαγ 
ἐχεείϊεηοε, ἴῃς συαπρεϊέοαὶ ταεββασςε, ἴδε 
οδ͵εςεῖνε ταῖρι ρίνοη ἴῃ ἐπε σοβρεὶ (ἡ 
ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίον, 64]. ἰϊ. 5, 14; 
ΟΓ 5ἰπιρὶγν, ἃ8 πεῖς, ἡ ἀλήθεια, Ἰοδπ νἱῖ:. 
32, 40, χνίϊ. το; Οδὶ. ν. 7; 2 Οος. ἱν. 2, 
χίϊ!. 8, εἴς.). Ὅλα οτεδιίοη οὗ ἴδε πεν 
ταδῃ ἴῃ ἴδε Ὠἰνίης Κα π 688 σελ β6β ἰϊβεϊ, 
τιεγεΐογε, ἰπ βοπιειῃίπρ δεῖϊοτ ἐπδη μα 
ςετετηοπίαϊ τεστυδε οὗ τπε [εν οἵ τς 
βεϊ οοηιϊαϊπεάᾶ νἱτῖυς οὗ τ1πε Πεδίμοη---ἰη 
ἃ τιρβίεουδβηςβ δπὰ ἃ Ποϊἰπεββ Ὀόγῃ οὗ ἴλ8 
πεν (τυ σοπιαἰϊπεὰ ἴῃ τῆς Ἐνδηρεὶ. 

νν. 25-32. Α Ρδγάρτδρῇ Ἴςοῃίδϊπίηρ ἃ 
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μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων «μέλη. 426. " ὀργί- ο ἴοδα νι! 
ζεσθε! καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. 
Ρ Ζεεῇ. νἱϊΐ. 16. 

1Αεσ οργ. ἰηδετὶ δὲ ΡΟ ; και οπι. 54}. 
5 τῳ οὔ. ΑΒ, εἰς. 

δεσίεβ οὗ ἀεϊδλοῃεὰά, ργδοῖίςδὶ Ἴχποσιδιίοηβ, 
ἀεαϊηρ ννἱῈἢ ςετίδίη ἐνὶ]β τὸ θῈ ἔογβνγοσῃ 
δηὰ ἀυτίεβ ἴο θὲ (]Π]1εὰ., ΤΆςβα ἰπ͵υπο- 
ἴοπβ σε 4}1 θαβεᾶ οἡ ἴῃς ργεςεάϊῃρ βῖαϊε- 
τηεηῖ, οσ δῖε ἀεἰνεγεὰ δ8 δρρὶἰσδιϊοπβ οὗ 
ες Ἰοστερσοίηρ ομάγρε ἴὸ ρυϊ οδ' τς οἱὰ 
τοδῃ δηᾶ ρυΐῖ οη ἴῃς ποιν. 

γεσ. 25. Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, 
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλη- 
σίον αὐτοῦ: γλεγέίογε, ῥμέεπρ οὔ ζαϊξε- 
λοοά, Ξτῤεαλ γε ἐγμέλμ εαοὰ οπδ τοὐέλ λὲς 
πείρλδομν. ἐ » ὙΠ τῆς επ]αγρεά ἐοτπ8 
διότι, διόπερ, ἰ8 τατε ἰη τῇς ΝΤ εχοερῖ ἰπ 
1υκς ἀηὰ Ῥαυΐ, Ὀυῖ ἔγεφυσης ἱὮ ἴΠεδβς, 
εβρεςῖδ!!ν νυν τῆς Ἰαῖῖοσ. [Ιἐ ἰβ - φνηαρε- 
οὗγενε, ὁ" τοκίοὐκ ἀσοομπέ, ἀπὰ τεῖετϑ ἤεσα 
ἴο ψῃδὶ νν85 βαἃ δρουῖ (πε πενν τιδη δηὰ 
διῖδ σγεδίίοη κατὰ Θεόν 43 τῆς ρτουηά ἔοτ 
νν δι (οἱοννβ. τὸ ψεῦδος ᾿ποϊυἀε8 ,αἰςε- 
κοοά ἰπ ἐνετν ἕοττι, οἵ ψῃίοῃ ἰγέπρ τὸ 
ψεύδεσθαι (( οἱ. 11. 8) 15. οπς οΠίεῖ ἰη- 
βίδηςθ. Ὑῇῆα ραγῖὶς. Ὧδ8 1ϊ8 ῬΓΟΡΕΥ 407. 
ἔοτςε, ἐχργεββίηρ ἃ [πίηρ υπάεγβιοοά ἴο θὲ 
ἄοπε, σοτηρίεἰεῖὶν δηὰ ἤπδυ, Ξε “ ανὶπα 
Ρυϊ ΟἿ τἢεπ οπος ἔοσ 4]] [α]βεῃποοὰ ἱπ [15 
ἜνεσΥ ἴογπι"". λαλεῖτε, ἴῆε ςοπείπυουβ 
ΡΓ68. ζο]]οννίηρ οὐ ἴδε ρδβὶ δςῖ, ἢδ8 τῆς 
ἴοτοε οὗ “"᾿βρεᾶῖ συϊῃ δηά βρεᾶκ ἰϊ οοπιίπυ- 
Δ[1ν,᾽" 28 τδε γεβυὶὶ οὗ ἔπδὶ ῥτίογ “" ρυϊηρ 
οὔ", Τλε ρτερ. μετά 8 ἀρρτορτίαῖςε μεῖς 
88 ἴῇς ῥγερ. οἵ ρεγβοῃδὶ δββοοιδιίίοη δηὰ 
τουΐυαὶ δοιϊίοπ (Ννίη.- Μουΐι., ρρ. 470, 
471). [« 18 {τυ ἰπ ἱπίεσοουτβε Ὀεΐννεεη 
ΟὨ γί βείδη Ὀγείῆγεπ (τοῦ πλησίον αὐτοῦ), 
ποῖ Ῥεΐννεαη ΟἸγίβεϊληβ ἀπά τπεὶς ἔεϊϊονν- 
τπεη ἷἱπ βεπεσαδὶ, τῆδὲ ἰβ ἱἰπ νῖενν ἤεῖς 
(ς΄ Ζεςξι. νἱϊ!. 16).---ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων 

λη: )ὺν τὸς αγὲ νιεριδεγς ογις οὔ αἀποίδεν. 
6Ά50ῃ ἔοσ 1ῃ18 ργαςιίςε οἵ τγυτῃ---ἃ τεᾶβοι 

ἄγανστι ποῖ ἔτοτὴ ἴπε σοπηηοπ σοποεριίοηβ 
οὗ ἀυῖν οτ βοςίαϊ ννεδὶ, θυὶ ἔγοτη ἴῃς ργο- 
Ἰουπὰ ΟὨτιβείδη ἰάεα οὗ υπίοῃ οπς ψἱἢ 
δποῖδεγ τπτουρ ὑπο ἢ ΟἸεῖβι. Α8 
ἴῃ ἴδ6 πυπιᾶῃ Ὑ εαςῇ πιεπιῦοτ ἰβ οὐ ἔπε 
οἵδε ἴῃ ςοπηςςτίοη δηὰ Μὸν ἴῃε οἵπεσ ἰπ 
8εγνίςα, 50 ἰῃ τῇς 5ρίτίϊυαὶ θοὰγν οὗ νῃίςῃ 
Ομεῖβι 15 τῆς ΗἩεδά τῃε τηεπηθεῖβ Ὀεΐοπρ 
οπε ἴο ἀποῖῃες δηὰ δᾶςῇ βεγνεβῖπῃε οἴδετ; 
ς΄. οπι. χίϊ. α; σ Οοσ. χὶϊ. 15. Βυῖ σἂπ 
υπίσυϊῃ ςοηβίβὲ ννἱἢ ἃ υπίοη ἴῃ ννῃϊ ἢ 
εδοΐ ἰ8 οὗ δπὰ ἴος ἔπε οἰπεὺ ΝῊ ἴδε 
δἰη οἵ [δἰβεβοοὰ ἰ8 ἤγει παπηεᾶ, ἀπὰ νυν 

4ᾳ Κοπ;. χἰΐ. 5; 1 Οονσ. χὶΐ. 27. 

Βοαι ὁ ἥλιος μὴ ᾿" ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ " ἴδι5: Ρα. 
ν. 6. 

τ Ῥες. ἱν. 4. 8. εσε οὐἱυ ; δυϊ. χχὶν. τό. 

5 Ἐογ ἐπι, εν Ὦ 3, ἃ, ς, ἔ, πι, Νἷρ., εἴς. 

τῃε βἰπ8 οὗ δῆροσ, ἀἰβῃομεδῖν ἀπὰ σςογγυρὶ 
Βρεδοῦ δῖς πεχὶ ἀδαὶὶ νυν, ννε ἢανε πὸ 
τιεδῃ8 οἵὗἉ ἀεϊεττηϊπίηρ. Τῆς ἐχρ᾽δηδιῖοη 
11ε8 ἢο ἄουδι ἰπ Ἰοςαὶ ἀπὰ οοπρτεραιοπαὶ 
οἰγουπηδίαποςβ ὑν Ὡς ἢ Ῥδυ] ΠΕ ποῖ πεεὰ 
ἴο ραγιϊςουϊατίβε. 

γεις. 26. ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε: 
δὲ γε ἀπργν, απὰ οἷπ πο. Τὴε ψογὰβ ἂγὲ 
ἴδκεη ἔγοπὶ ΡΒ. ἷν. 4, δπὰ ἕο! ϊονν ἴῃς 
ΠΧΧ τεπάεσίηρ. Τῆς οτἰψίπδὶ Ἡδῦτενν, 

ὙΒΝΟΓΙΓΥ 5.3) ὙΠ, ἴ5 τεπάσγοά Ἐν 
βοπῖε “ Ττετηῦὶε ἀπά ϑπ ποι (Ενναϊὰ ; 
ΑΝ, “ ϑιδηὰ 'π αἰνὲε δηᾶ βίη ποι᾽ἢ) ἐ.2., -Ὲ-Ἡ 
“εἰ ᾿ΒοΙ βοόπις ἔδασ Κεαὲρ γοὺ ἔτοπὶ τμΐ8 
Β' ΠΙᾺ σουγβε᾽"; ὉΥ ΟἴΠεῖβ, 48 ἴῃς 1, 
ἵνεβ ἐς (ΗἰϊΖ., Βεὶ., εἰς). ΑΒ8 υϑεὰ ὉΥ 
δὰ] πετε τῆς ννοσβ τεοορηίβε ἔπ ἴδοι τμδὶ 

ἀΉρΕΥ ΔΒ ἰῖ5 τὶ ρι] ρίαςς δηὰ πᾶν ὃς ἃ 
ἀυῖγ, ννῃ1]ε ἴμεν ἱπάϊςαῖς αἰδὸ μον εαϑὶϊν ἱὲ 
ΤΊΔΥ Ρᾶ58 ἰπῖο ἴδε βἰπζῃ!. ατεαῖ ἀ:βῆου ν 
888 Ῥεεὴ ἔεῖς ἢ [Π18, ἀπά ἴῃ νᾶγίουβ 
ΆΥ5 ἰξ ἢ45 Ῥεεη βου ρῆϊ ἴὸ ἐπιρῖν ἴδε ἰπ- 
)υποείουῃ οἵὨ ἰΐ8 οὈνίουβ πηεδηίησ. ϑοπῖς 
ἴᾶκα τῆς ἤτβι ἱπιρεγαῖῖνε εοκπαοπαϊγ, 8 
1 τὸ “ἼΓ γε ἅτὰ ΔΠΡΤΥ, ἀο ποῖ δίῃ" (ΟἸ588., 
ΒΙεεκ, εἴς.) ; οἴπεγβ, ἴῃ ἃ να  υἱέοτ! δὲ 
νδτίδηος ἢ τῆς αυοϊδιίοη, ἴᾶκε ὀργί- 
ζεσθε 25 λη ἑμέεγγορ αἰδυς (ΒεΖα, ατοι.); 
οἴδετα ἀδοίαγε ἰτ ἱπῃηροββίδ᾽ε ἴο ἴδκε τῃς 
ἢτβιὶ ςοτηπιδπά 85 αἱγεεί (Βυζίπι., Ογανι. 
ΟΥ̓͂Ν. Τ. Οτγεεᾷ, Ῥ. 290), οὐ ἀεαὶ ν τῇ τπς 
τϑὶ ἱπηρεῖ, 85 ῥεγηείδδίυς, απὰ υντἢ τἢς 

βεςοῃὰ 85 ἡμεςέυνε (ποτ, ἢς ννεῖίε, εἰς.), 
88 ἰξ Ξ-Ξ “"Ὅε γε ἅπρτυ [{ ἰξ πιυδῖ ὃε 50, Ὀυῖ 
ΟὨΪΥ ἀο ποῖ πίη". ϑυςῇ ἃ σοηβίσιςτίοη 
ταῖρῆϊ ὃς Αἱϊοννδῦῖε ἢ τῆ ἤγβι ἱτηρεσ. ννεσα 
(οἸ]οννεὰ Ὀγν ἀλλὰ καί οἵ 8οπ)ε δἰπηΐασ 
ἀϊδ)αηςιίνε: δυῖ ἢ ἀπε δβίγαρὶε καί ἰὲ 
ἰ8 ἰηφά πη! ϑ5:0]ς. Βοῖῇ ἱπιρεγβ. ἂζς τεδΐ 
Ἰυβδῖνεβ, ἰἢς οηἱγν ἀἰδετεηςς Ὀεῖννεξη {Πεπὶ 
εἰηρ ἰπ ἴδε μή--ονν Ὡς ἢ 4150 τῆγοννβ βοπια 

εἰ ρῃδβίβ οἡ ἴπε βεοοηά. Τῆς καί ἢ48 
δεῖς τῃς τῃεϊοτγίοαὶ βεῆηβε ψν Ὡς ἢ 18 ἰουπᾶ 
αἰθο ἱπ αἶφμε, λἀάϊηρ Ββοιγειῃίηρ τμᾶῖ 
8εεπὶ8 ποῖ 4υἱϊε ςοπδίβιεπιὶ νἱἢ τπὸ ρτε- 
ςεάϊηρ οσ ἴπδι 4υ.8118ε8 ἴϊ, Ξε “᾿δηά γεῖ" (οὐ. 
Μαῖι. 11. σ4, νὶ. 26, χ. 29, εἴς.) Νοῦ 18 
τῆς ἀϊῆσυν ἰῃ δἀπιϊτιπρ ὀργίζεσθε ἴο Ὀε 
ἃ τεαὶ ἱπ) υποιίοη οὗ δῆμοῦ δηγιπίηρ ποτε 
1δδη ἃ βεϊπιδάς ἀϊβῆσυ!γ. Μογαί!βῖβ οὗ 
ἀϊδετοηῖ δοῆοοΐβ, ἴῃς ϑιοὶςβ Ἴχοερίςά, 
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1ἢετε οἷν; " παροργισμῷ ὑμῶν, 27. μηδὲ 1 " δίδοτε " τόπον τῷ "διαβόλῳ. 28. 
3 Κίηξε 
χν.30; ὁ "κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ “κοπιάτω " ἐργαζόμενος 

τίχ 534]. τὸ ᾽ ἀγαθὸν ταῖς χερσὶν,2 ἵνα ἔχῃ "μεταδιδόναι ὃ τῷ " χρείαν ἔχοντι. 
Ὁ Μυκε χὶν. 

; Άοκ!. χὶΐ. το; βεε Ἠεςῦ. χὶΐ. 17. 
χ Μαδῖιι. νἱὶ. 22, χχνὶ. το; Αςῖδ χ. 35. 

χὶΐ. 8; τ ΤΏςδε. ἰΐ. 8 ΟὨΥ ; οὉ χχχὶ. 17. 

νυ Ῥατγιὶςΐρ., 6]. ἱ. 43 δἱ. ἔσ. 
ΧῪ Βοτα. ἱΐ. το; Οἱ. νἱ. το. 

ἃ Μαῖῖ. {. 14; ἀοαρεὶς Ῥαε.: ἱ 

ν Μεῖι. νἱ. εὃ ; Βοεη. σχνὶ. 6. 
ΖΊραΚε εἰ. τι; Βοζα. ἱ. τα, 

. ΧἱΣ. δι, 24; 
1 ὙΒεδο. ἱ. 8, ἰν. 9 δἱ. Ῥαυϊ 1 ]οδη ἰδ. 27, ἰδ. 1) (6 86.) ; δν. ἰϊΐ, 17 δἱ. 

1 μητε τηδ8. Οἤγγβη, Τβάτι.; μηδὲ ΜΨΑΒΌΕΕΟΚΓΙ;Ρ, ΟἸεπι., εἰς. 
Ξ ταῖς ἰδιαις χ. το αγαθ. ΦΑΌΕΒΕΟ 37, 57, 73, 116, 8]... ἴξ., ν., Οορε., 54"., Ξτ:ὰ., 

Ατπι., Βαβ., Νδσ., Ἐριρῆ., 7}εῖ., Αἄὔρ., Ῥεῖ. ; τὸ αγ. τ᾿ ι8. χ. Κὶ το, 47-8, 71-2, 80, 117, 
ὅυχ., Τ πάγι, ; τῷ αγ.- (οπιρ. τ. χερσ') 17, 675, ΟἸεπι.; ταῖς χερ. (οπηρ. τὸ αγ.), Τετῖ, ; 

Ὁ ΝΔΤῪ ; ταῖς χερσι τὸ α 
ὃ μεταδονναι ὈΕ6. 

δᾶνε τεςορηίβεά τῇς ῥίδοε οὗ σνρενρ ἷπ ἃ 
τηογαὶ πδίυγε ; οι, 4.6.» ΡΙδῖο᾽ 5 τὸ θυμοει- 
δές; Βυιίετ᾽ 8 ϑἰδϊετηεηϊ οὗ ἰῃς ἑυποιίοη 
οἵ ἀηβετ ἱπ ἃ τῆοσαὶ βυβίεπι 88 “ἃ δαίδπος 
το ἴδε ννεβκῃς88 οὗ ρ"γ ᾿ δηὰ ἃ “" σουπίετ- 
Ῥοΐβε ἴο ροββίδ]ε Ἔχοεβδ Ὶπ δποῖπεσ ρατῖ οὗ 
οδΥ πδῖυτγε," δεγβοης, Οδιτηῖς 65 εά., 
ΡΡ. 126, 128. Α ὄτἱρῃίεουβ ννγαιἢ 18. δς- 
Κηον]εάροά ἴῃ ϑοσίριυτε 285 δουμεϊὶηρ τπδὲ 
ποῖ οἷν ριαὰν ὈῈ δυῖ ομρἀὲ το Ὀε, ἀηὰ ἰ5 
8εδῃ ἰη ΟΠ τίϑι Ηἰπηβεῖγ (Μασκ. 1}. 6). 850 
Ῥαυΐ βρεακβ πεῖεὲ οὔ δὴ προσ ἴδαὶ ἰ8 
ἀρριονδδϊε δηά το ὃε επ)οϊηεὰ, ννἈ!]ς ἴῃ 
τδε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε Ὡς ἰοτδι δ ΟὨἷγ ἃ 
Ῥαγιίςυϊαν ἔοσπὶ οσ τηεάβυτς οἵ ἀῆρεσ. Α5 
τῆς ἐοἸ]οννίηρ οἴδυθϑς βυρρεβῖβ, ὄνὲπ ἃ 
τ ρμίεουβ νταῖῃ Ὀγ ονετ-ἰπάυ!σεηος ΠΊΔ' 
Ῥάᾶββ 411] τοὺ εδβὶϊγ ἱπῖο βίη.---ὁ ἥλιος μ' 
ἐπιδνέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν : ἱεὲ 
κοΐ ἐπε σμθ ρὸ ἀοτονκ μῤον γομῦ ῥγουοζα- 
ἐΐοη. Ἐοτ τῆε ἐχργεββίοη ὁ ἥλιος μὴ ἐπι- 
δνέτω ο΄. Πευϊ, χχῖν. 13,15; ]ετ. χν. 9; 
αἶβο οπι., 11... 1., 413, δπὰ Ρ᾽υϊδτο ἢ Ἐ 
βιδίεσγεηι οὗ ἴ[ῆε Ῥγιπαρογεδη ουδίοπι--- 
εἴποτε προαχθεῖεν εἰς λοιδορίας ὑπ΄ ἐρ- 
γῆς, πρὶν ἢ τὸν ἥλιον δῦναι τὰς δεξιᾶς 
ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις καὶ ἀσπασάμενοι 
διέλνοντο (4 4». 7γαὲ., Ρ. 488 Β). τῷ, 
᾿πδεσίςά ὈῪ ἴῃς ΤῈ, ἰβ δυρροτῖεὰ ὃν ΠΕ 
ΚΙ", εἰς, ; ἴτε 18. οὐγεῖεὰ ὈγῪ τῇς δεδὶ 
ογίειςβ (ΤΎΓΝΝΗΕΝ) οα ἴπε δυϊβογιν 
οὗ ΒΑ, εἰς. Τῆε που παροργισμός 
ΟὐουΓβ ΟΩΪΥ Πετε ἰπ ἴῃς ΝΤ ; πενοῖ, 88 ἴΐ 
ννουἹὰ ἀρρεᾶγ, ἰῃ ποη- Ὁ] 1.4] στεεκ; Ὀυϊ 
οοςΑδβίοηδ!Υ ἰη τς ΧΧ (1 Κίηρεχν. 30; 
2 Κίηρϑ χχὶϊ. 26; Νεῆ. ἰχ. 18). 11 ἀϊῆεῖβ 
ποτὶ ὀργή ἱπ ἀεποιίηρ ποὶ ἴδε ἀἐεῥοσίέϊον 
οὗ δῆβεῖ οσ Δῆβεζ 85 ἃ ἰδβιίηρ τηοοὰ, δυῖ 
ῥτουοεαδοη, ἐχατῤῥεγαέΐοη, βϑαάδεη, νὶοἱςηὶ 
Δῆρεῖ. ϑυςῇ δηρεῖῦ σαπποὶ ὃς ἱπάυϊρεά 
Ἰοπρ, Ὀὰι τηυβὲ ὃὉς σμεοκεά δηὰ βυτγεη- 
ἀετεὰ υἱίπουϊ ἀεῖλγ. Τὸ βϑυρροδβε δῆγ 
ΔΙ]υβίοη εῖε ἰο βυπβεῖ δ8 τῇς {{π)Ὲ ἴῸΓ 
{παγεν οὐ ἴο πίρῃε 48 ἱπογεαβδίηρ ννγαῖῃ 
Υ αἰνίπρ ορρογίυπιιν οὗ Ὀγοοάϊην, ἰ5 ἴο 

Ἢἢᾧ 

γαθον δ᾿ Β, πιοβῖ τηβδ8., Οῆσγγβ., ΤῊΪ., Οες. 

ἱπιροτῖ βοπγεϊμίηρ επιίγεῖϊν ἐογείρη ἴο τ8ε 
Βἰ Πρ Ἰοῖν οὗ τη 6 νογὰβ 85 ἃ βιδίεσωεηι οὗ 
ἱμηεαίέονκ. ΟΝ ἐς: 

Ψψες. 272. μήτε τόπον τῷ 
βόλῳ: πσπλαν εὶυε ῥίαοε ἰο ΜῊ ἀεοι. 
ΤΠε μήτε οὗ (δε ΤῈ 8 βυρροτίεά ὉΥ͂ 
ουγβῖνεβ ἀπά οοτιαὶπ Ἑαΐδμεσβ, Ὀὰϊ τουδὶ 
Ὅε ἀϊερίαςεά ὈΥ μηδέ, ἴος ΨΠςΒ δε 
ενϊάεπος 185 ονεγινπεϊ λίην (ΒΜ ΌΕΚΙ,, 
εἰς.). μήτε ρῥτζορεσῖὶνυ υδεὰ νουϊὰ πᾶνε 
τεαυϊγεὰ μήτε, ποῖ μή, ἰῃ τε ῥζενίους 
Ῥγομίδίοπ. μηδέ οπ ἴδε οἴβες Ββδηὰ 
18. ΡῥΤΑΙΠΙΏΔΕΈΟΔΙΥ οοτγοςὶ 825 ἰξ δάάβ ἃ 
περ περαῖϊνε οἴλιβε, - “"αἷϑο ἀο ποῖ," 
“πογ γεῖ᾿" (Ηδτγίυηρ, Ῥαγέαὶ. ἰ., Ρ. 21ο; 
Βυκίπη., Ογαικ. οὐ Ν. Τ. Ογεελ, Ὁ. 366: 
7ε,, σνεέελ Οναμι., ξὶ 776). τόπον, -- 
γόον, οῤῥογίμκεέν; οὐ. οπι. χίϊ, 1:ο. 
διάβολος ἰ5 ποῖ -- εαἰκμριπίαίον (Ἰ,ατὰ., 
εἰς.), 45 {7 τῆς τεΐετεπος νέγε ἴο μεδίπεῃ 
βἰδηάδγειβ οἵ Οπτίβιίαπε (Ετϑβπι.), θυϊ 
Ξε ἐμὲ ἀευϊΐ, τῆς νοζὰ μανίῃρ αἰννᾶγβ 
ἰῆλι βεῆβε ἰπ ἴῆε ΝΤ πε υϑεά 25 ἃ 
πουπ (ἴῃ τ Τίπι. [1. τσ; 2 Τίπι. 111. 3; 
Τις, ἢἴ.. 3. 1 [5 ῬΡσο δ ἂπ αἀγεεί.); «ε΄. 
Μαῖξ. ἱν. σ, 5, χὶ τὶ. 39, χχν. 41, εἴς. ἴε 
Ἠδβ τὶ βεῆβε αρϑὶπ 'ἱπ 1 Τίπ) ἰϊ). 6. 
Τῆς πιογε ρεγβοπδὶ πᾶπης Σατανᾶς οζουτδ 
τῆοσε ἔγεαυςπεν ἰπ τῆς Ῥδυ]πςε ντιείηρε, 
ΨὮΠΕ τ 18 υϑεὰ ΟἿΪΥῪ οπος ἰπ ]οὔπ’ 5 
Θοϑρεῖ (χἰϊϊ. 27) ἀπὰ πενεσ ἰῃ ἢ'8 Ερίβεϊεβ. 
Οη τῆς οἵπεν παπά διάβολος 18 βἴταπξε 
το Μαγκ. 

νει. 28, ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω: 
ἰεὲ ἐὰλε οἰεαϊεν πὸ ἰοπρεν είεαί. Νοὶῖ ὃ 
κλέψας, -- “πε ΨὯΟ 5διοϊε,᾽" Ὀὰϊ ργεβ. 
Ῥασί. υἱτἢ ἃ βυῦδι. ἴοτος (οὐ. ΝΥ Ίπ.- Μουϊε., 
Ῥ.- 444). ϑιεδιηρ ννὰβ ποῖ Ψν ΠΟΙ ςοη- 
ἀεπηπεά Ὀγ ἀπεοίεπι μεδίμπεη ορίπίοπὶ ἴὲ 
ΜΆΒ ἔνε δἱοννεὰ Ὁν ἴδε 1,δοεάδεσηοηϊδπβ 
(Μάμεσ, θον., ἰϊ., Ρ.. 310). 1 ννῶβ ἃ νῖςε 
ἱπῖο ν Ὡοἢ ἴππ τεςεπην ςοηνετίςὰ Πἰνὶπς 
ἰπ τε οἱὰ ραρᾶῃ βυττουπάϊηρβ, εβρεςῖ- 
ΑΙἸΙν ΨὮοη υπεπιρίογεά, ταϊρῆς 411 ἴοο 
τεδ αν 810. [ἰ ἢδ8 Ὀδεη τπουρῆϊ δίσδηρε, 
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29. πᾶς λόγος " σαπρὸς ἐκ τοῦ “ στόματος ὑμῶν μὴ “ ἐκπορευέσθω͵ Ὁ Μαιε νῇ. 
ἀλλ᾽ “ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς " οἰκοδομὴν τῆς ᾿Χχρείας,; ἵνα " δῷ 3 χάριν ἴαιε Η, 

48; [(ὑΚὸ νἱ. 43 ΟὨ]γ. 
ἀ-- ῬΒΪ]. ἐν. 8. 3 ἤανεν. 12 τεβ, 

ς Μεῖῖ. ἱν. 4 (ἔστοπι Πθοϊ. νυἱϊΐ, 3), χν. τ; εν. 
ΓΑδε., Αςἰβ χχνίϊὶ. το; δεεὲ ῬΒ1). ἰΐ. 25, ἵν. 16. 

τῷ ; Ῥαυϊ, ἔδιε οὐΐγ. 

ΕΞ ]δὔλεα ἱν. 6; 1: Ῥαὶ. νυ. 5; βεα Εχοά. ἰϊΐ. 2 ; Ῥα. ἰχχχίν. 12. 

ἸἘοσ χρειας, πιστεως ὈΕΕῸ 46, ἅ, ε, ξ, ξ, ]ετ., Βα58.-οὔι., Νᾶσ., Απίοη., Μαχ., 
Τοετῖ,, Ογτ., ΗἸ]., Αὐρ.» Ατιδτβε., Ρεϊ., ἃ]. 

5 Ἐὸοσ δω, δοι ΕΟ. 

βοδτοεῖν οτος ἱπάεεά, τπλὲ Ῥχοίεββίπ 
ΟἸ γί βεϊδπβ ἰῃ τμεβ8ε Αδίδτῖς Ομ γο ἢ ε8 οςουΐ 
Βᾶνε ρίνεῃ ννᾶν ἴο τῃϊενίηρ. Βυϊ τῆε 
Ἐρίβι]εβ θεᾶς νη ϊμεββ ἴο ἴῃς δχίβιεπος οὗ 
,ἀμαιίτὲ οπεποεβ ἀραίηβϑι πιοσδὶγ ἰπ ἴῃς 
Βυζοδεβ (ε.9., σ Οοτ. ν. 1).-- μᾶλλον δὲ 

κοπιάτω: ὑμέ γαΐλεγ ἱεὲ ἀνε ἰαδοιν. 
μᾶλλον δέ [45 ἃ εογγεέεςέϊυε ἴοτοε, -- πᾶν 
γαίλεν, διέ οὐ ἐὰλε σομέγανγν ταίλεν; οἵ. 
Ἑσαι. νἱϊϊ. 34; ΘΔ]. ἱν. 9.---ἐργαζόμενος 
τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν: τυογκέηρ ἰὰδ 
ἐλὶπρ ἐλαξ ἰς ροοά τοιίκ μὲς δαπάς. Τῆς 
τελάϊηρβ μεῖεὲ νῶσζῪ Ἴοπβίἀθγδοϊν, ποὺ- 
νι Πβιαπάϊηρ τς δἰ ρ οἰ οὗἁἨ πε βίδϊε- 
τεηῖ. Τῆε ΤῈ δάοριβ ἴῃς τεδάϊπρ ρίνεπ 
Υ 1», ΠΊΔΩΥ Οουγδίνεβ, ὅίαν., Οῆγυβ., εἰς. 
ἴῃ Β, πι., εἰς., (πε ταῖς χερσίν ρτεςεάεβ8 
τὸ ἀγαθόν. ΤῊϊΐβ ἰδιῖες ψἱἢ ἰδίαις 
ἰπβεσιεὰ Ὀείννεεπ τὸ ἀγαθόν δηά ταῖς 
χερσίν ἴ6 ουπά ἱπ Κ, βοπὶς οὐγεῖνεβ, 
5υτ.- ΡΏΙ]., εἴς. ; ΨὮΙςε ταῖς ἰδίαις χερσὶν 

ἀγαθόν ἰξ5 ἴῃε τελάϊηρ οὗ ΑὈἸΕΕΟΘ, 
37, εἰς., νυ.» αοἴῇ., Οορι., 54ῃ., Ετῇ., 
Απῇ., ]ες., Ἐρίρῇῆ., εἰς. Τῇΐβ ἰδδὲ ἰβ 
ἴδε θεδῖ, ἀπά ἰ5 δάοριεά ὃν ΟΤΤῚ δπὰ ὈὉγῪ 
ΨῊ ἰπ τὲ τρδλγρ., ᾿πουρῇ ποῖ ἱπ τῃε 
τεχὶ. τὸ ἀγαθόν 25 ορροβεά ἴο ἴδε κακόν 
οὗ τῃεῖ -- ἰαδοωγ, ποῖ ἑάϊομεσς; κοηδεί 
ἰσογὰ, τοὶ Ξἰεαίϊἑπρ᾽; τῇς υβς οὗ οκδ᾽ς οἱσπ 
᾿πγήβδῃ ἴῃ ὅκα Ἧς ποῖ τοῦδίηρ τῇς ἐν αξ αν οὗ 

εἴβ. ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ αν 
ἔχοντι: ἐλαὲ λέ Ων λανε ἰο ΝΣ πρ ξα 
ἐλαὲ κας μεεάβ. ἴι Ὧδβ Ὀεεπ τπουρῆς 
βίγδηρςε ὈΥ 80πὶε ἴπαὶ ῬΑ] 5βίσηρὶν [ογθ148 
βίεδιὶπρ ἀπά τηᾶκεβ πὸ τεέδγεηος ἴο τῆς 
ἀυῖν οἵ τεβεϊτυϊτίοθ. [ἢ ροΐπε οἵ ἕδος δε 
ἀοεβ ποτε ἴἤδη ἴπδῖ; ἔοσ ἣς ἀδοίατεβ ἴῃ ςα 
Ῥκορεῖ οὐγεςὶ οὗ 41} ΟὨτίβείδπ ἰαδουὺτς (ψ. 
ΟΙ5ἢ.), υὲς., ἴο δοᾳυίσγε ποῖ πιογεὶν ἴοσ 
Οὐγϑεῖνοεβ δηὰ οὖγ οὐνῦὴ παρά, ὃδυϊ νἱἢ 
ἴδε νίενν οὗ Ῥεΐηρ δ0]ε ἴο πεῖρ οἰδεζϑβ. 

Ψες. 2ς. πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ 
στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορενέσθω: ἰεΐ πο 
φονΡΗῤῥὲ τῤεεεὰ ῥγοσεεά ομὲ οὕ γομν νεομίᾳ. 
πᾶς... μή, τῃε νν»ε!!-Κπονῃ Ηεντγαίβιις 
ἴοστηῃ, ἴτε ἡερδῖϊνε διδοίης ἴδε! το τῆς 
νεῖῦ, --. “" ποη-εἰέξεγαποε---ἰεῖ τἰῃδὶ Ὀ6 ἴοι 
ἜνεσΥ οοτγυρὲ νοζὰ "", ξΞ τοογά, ἰῃ 
ἴδε βεῆβε οἵ ἃ σαγὲηρ, εῤεεοΐκ οἵ μέϊεγαπκεε. 
σαπρός, ἰἰτ. γοέίεκ οἵ τοογη οἱμέ απὰ υηδὶ 
ἔος υ8ςὲ, δπὰ ἵπεπ τοογίλίεος, δαά (ε.Ρ.» 

φυλι!ηνίπρ ἐγεες, ἐγμὲΐ, ᾿Ξ ἢ 45 ἴδε ορροβίϊε 
οἵ κ' ,» Μαῖι. νἱ). χ7, χίϊ. 33, χιῖ!. 48; 
[κε νὶ. 43, εἰς.). Ηετςε ἰξ ἀοεβ ποῖ 566 πὶ 
το πέδη βἰἐἀγ, Ὀυϊ, 48 ἴῃς [ΟΠ] ον οἴδαδε, 
ἀγαθός, κιτιλ., δυξρεδίβ, δαά, ῥγοβίϊεες, 
οἵ πο ροοά ἰο αν πε. ϑοῖης, ἤονενεσ, 
εἶνε ἴξ ἴδε πιοσε βρεοίῆς βεῆβε, -- γον, 
85 ἱποϊυάϊπρ σομγγὶ δηὰ μηδεζονεὶη 
υτίεγδηςς (Αδ}.).--ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς 
πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας: ὁκμέ “οἰ ας 
ἐς ροοά γον εἀϊβεαδίοπ οΥ ἐὰς πεεά. ἀλλ᾽ 
εἴ τις, -- ὁμέ «μοὶ ας, ὑπμέ τολαίευεν; ᾿ἰϊ. 
Ξε “θυ {ἰδέτε 18 ἍΠΥ .-- Ἰεῖ ἱξ ρσοςεεὰ 
οὐυἐ οἵ γους τηουτῃ "ἢ ἐμ γ.. ἀγαθός 
ΜΠ πρός οἵ εἰς 15 δυ βιοίε πεν ἵτεχυςπὶ 
π᾿ οἰαβϑίςαὶ ατεεῖς ἱπ ἴτε βεῆβς οὗ ςμέἐ- 
αδίε, Ξεγυϊεεαδίς [07 βοιιειπίηρ (ε. 6.» 
Ῥιλίο, Κοῤ., νἱὶ., Ρ. 522 α). Τῆς ρῆγαβε 
οἰκοδομὴν τῆς χρείας ἰ8 δοπλεννῃδιὶ ἀϊΠῆ- 
οὐἱε τὸ οοπβίσυε. [118 ἀϊ βήου τ ργορδοϊν 
δοοουπῖβ ἔογ ἴπε τεδάϊηρ πίστεως ἱπβίεδάὰ 
οἔ χρείας ἰη ὨΕ, εἰς. ἴτ σᾶηποὶ Ὀ6 ἀδαὶὶ 
ἢ ΌΥ ἱπνεσβίοη 48 ἴδ ἰβ ρυῖ ἱπ τῆς 
ΑΝ, “το ἴδε υδς οὗἁ εὐϊέγίηρ"; ποῖ δ5 
ἐαυΐϊναϊεπεὶ ἴο “τποδε ῃο δᾶνα πεεὰ" 
(Εὔςκ.); ποῖ 88 -- “".δ8 ἴδπεγε πιῶ ὃς 
πεεὰ" (Ετγδβπι., φηᾷ οἱέ οῤμδ). Νεῖῖδεσ 
ολπ ἰὲ δὲ ἃ ββῆ. οἵ φυδίγ, δβ ἰΐ-- 
“ βεβοηδθὶς εὐϊβοαιίοη ἡ. Τῃε τῆς 
τουδὶ δανςε ἰδ [0}1 ναΐυς, ἐβρεςοὶδ!ν δῖε 
ἴδε ἀπαγίῆτουβ οἰκοδομήν ; ἀηᾶ τἴῃε χρείας 
ἰβ Ὀεβὲὶ τάκεη εἰἴπεγ 85 ἴῃς γεν. οδῇ., τε 
“ ρἀϊβολιίοη ἀρρ!εὰ το ἴῃς πεςὰ ᾿" (Μεν., 
ΑΙΙ, 4.00.), ος ἴε ρεῃ. οἵ γονιοέθ γείεγσμοα 
ΕἸΙ.; οὐ ΜΝ π.-Μουϊι., Ρ. 235), “οἀϊ- 
οδἰίοι ἰπ σείεσεηςς ἴο ἴῃς πες," {.Ζ., ἴο 

ἴῃς ῤγέδεμέ πεεά. 80 τῇς Νυ]ρ. (4πι.) 
ἷνε8 αὐ αεαϊβεαέίοπενε οῤῥονέμηι ἑαἐϊ5.--- 
να δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι: ἐλαέ ἐέ νεαγ 
ἐυε ργασέ ἰο ἐλε ἄσαγεγς. 80 τῆς ΕΝ. 
ες ΑΝ Ἂ͵50 ρίνεβ “" πηϊηἰβίεσ ρσγᾶςε ὑπο 

τῆς Βεᾶγειβ ". Τῇῆε οἵδε οἱὰ Ἐπρ]8ῃ 
νετϊβίοῃβ ἰἰκεννῖϑε τεπάεσ χάριν, ργαζέ, 
ἐχοερὶ Τγπά., νὯΟ τηᾶκαβ ἰὰ “τηδὲ 11 πᾶν 
δᾶνς ἔανουτ,," ἀηὰ Οον., νν»ῦῆο τεπάεγβ τἴ 
“δαὶ τὲ θὲ ριδοίουβ ἴο ἤεαγ ". Νοῖ ἃ 
εν (Τῃεοά., τυτἢ., Εὔοκ,, εἰς.) πιᾶκς 
ἱξ τὸ γίνε ῥίεαφμγε. Βυϊ χάρις υϑυ δ} 
τηεδπ8 γαυομγ οἵ δεμεβέ, απὰ τπε ρῆγαβες 
διδόναι χάριν ἐχρτεβδεβ τῇς ἰάεα οἵ ἀοίπ 
α κἰπάνεςς ἴο οπε (ϑορῇ., 476χ., 1333; 
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30. καὶ μὴ "λυπεῖτε! τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἴ τοῦ 
ὌΝ Ὁ θεοῦ,2 ἐν ᾧ ' ἐσφραγίσθητε "" εἰς ᾿ ἡμέραν ' ἀπολυτρώσεως. 31. πᾶσα 
ΚΑΡΆΒΙ. ἡ. ἢ πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ “ καὶ " κραυγὴ καὶ “ βλασφημία " ἀρ- 

πὶ Αεἴα υἱϊ!. 23; Εοπι. {ϊΐ. 16, ἔγοσα Ρε. ἴχ. 27; Ηεςδ. 
οΞ οὶ. ἐϊ!. 8 δἱ. ρΡξΞ(ίῃ ερρ.) 

16; Τίτα. 
ἱ. τἃ. 1ετε οὐἱγ; δες οὮ. ἱ. 7 τοῖς, 
χἱ!. τὰ οηϊγ. ἢ Ξ- Αείς χχὶϊί. ο οπΐυ ; βεε Μδιί. χίϊ. το. 
(οί. τ, 14 οηἷγ; Μεαίι. χὲϊὶ. τὲ δὰ Οοβρ. ραβεῖσῃ ; Αςῖβ χχίϊ. 22. 

λνπητε ΚΙ,, Ογτ., αἱ., Βαβ., Τμάγι. 3 τὸ αγ. παν. ὈΕΕΟ, ἀ, ε, α,, Οοιδ. 

35.τ᾿ θεον οι. 2, 49, ΖἘ1ι.., ΟἾγ., Ερίρᾷ., Τεσι. 

4ὁργ. κ΄ θυμ. ὈΕΕΑ 37, 46, 55, 73, 116, ἃ, α, ἔ, ρα, Ναἷρ.» Οορῖ., ΟἸεσ,., Ασηδσαὶ., εἰς. 

ΡΙΔίο, 1ναιος, ἴἰϊ., Ρ. 702 α; Εχοά. 111. 21 ; 
Ρ5. ἰχχχῖν. 11); ἀπά τὴ ἴπε ΝΤῚ τ [8 τ; 8 
8εῆβε ννἱτἢ ἴῃς βρεοϊῆς ποικίοη οὗ ργαζίονβ 
Κίπάπεββ οἵ ϑβεγνίοε (2 Οος. ἱ. 15, νἱϊ. 6; 
ἈΠ16Β ἷν. 6; 1: Ρεῖ. ν. 5). 80 ἴξ ἴ8 ἤεσε. 
Ὧε λόγος ἰβ ἔπε :νδ)., δπὰ τῆς οἰδυβε 

Εἶνεβ ἰἢς Οἢτἰβιίδη οὐ)θςὲ οὗ ἐνεῦν ςῤεεοὰ 
ΟΓ πέϊεγαποε, υἱς., ἴο ἄο ροοά τὸ τῆς 
ΒοΆγοσβ, ἴὸ ἐριῤαγίέ α δίεεςιηρ ἴο ἴπεπὶ 
(ΕἸ1.).. Ἐοσς ννογάβ νυ ἃ ἀϊδεγεπε τεβυϊς 
ο΄. 2 Τίπι. ἰἱ. χ4. 

γεν. 3... καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον τοῦ Θεοῦ: α"ὁ ργίευε ποὐ ἐὰδε Ηοἷν 
ϑίγὶὶ οΥΓ σοά. Ὑπμὶβ ἰβ ποῖ ἃ ρεποσαϑὶ 
χῃοσίδιίοη, Ὀυϊ οτς Ὀελείηρ, 48 τῆς καί 
ἰηάϊοαῖεβ, ραγιϊου δεῖν οὐ δε ργεοεάϊηρ 
ἱπ)υποίοη. Τῆς υἱΐεταποα οὗ εν] οσΣ 
ΨΟΓΙΒ ε85 τνογάϑ ἰβ γερυρτιαπὶ ἴο δε ΒοΪ!- 
πε88 οἵ ἴῃς ϑρίτιε, ἀπὰ 15 ἴο ὕε τεϊγαϊπεὰ 
ἴοπὶ 88 οαἰουϊδιεά το ρτίενε Ηἰπι. Τα 
ἱπ)υπούίοη 8 πηδᾶς [πε πιογε βοϊεσηη ὉΥ 
ἴτε ἀεβίρπαιίοη οὗ ἴπε ϑρίγιε 45 “τῇς 
Ἡοὶν ϑριτῖι᾽"" δηὰ τῆς ϑρίγιι “ οἵ αοά᾽". 
Τῆε ϑριγῖι ἰβ πεσε τεραγάεά δ5 σδραδὶς οὗ 
δε! ηρ, δη ἃ 8ὸ 48 ρεϑοπδὶ. [π 1858. ᾿χίϊὶ. 
το να πᾶνε ἃ βίπη αν ἰάθα, [ο]]οννίπρ ἴῃς 
βιδίεσπιεηϊ ἐπαὶ ᾿ς ονδῃ ννὰ8 αὐή]είεά ἴῃ 
411 Ηἰβ ρεορὶε᾽β δῆηιςιίοη. ὙΤΠεβε ἰετπηβ, 
πο ἀουδι, ἀτε δπιπτορορδίδίς, 88 411 ἰετπιβ 
ΜὨΙΘἢ να σᾶη ὑδβς οὗ αοά δτςε ἀπίπγορο- 
τλογρῆϊς οσ ἀπηπορόρβίαις; Βυῖ τπον 
πᾶνε τοδί Ὀεπίπά τῆςπὶ, πὰ τῆδὲ 48 
τερατὰβ Οοὐ᾽β μπαέμγε πὰ ποῖ τῃεγεῖν 
Η:8Β δοῖβ. Οἰδμεγννῖδε να βΒπου]ὰ δανε δῃ 
ἀπκπονη αοὰ δηὰ Οπε Ψ8ο ταϊσῃις δὲ 
“Ξ:επέα!ἱγ ἀϊβετεης ἔτοπὶ ννῆδϊ νὰ ἅγα 
υὑπάετ ἴῃς πιεπῖδὶ πεζαββιευ οὗ τπϊηκίπ σ᾽ 
Ηἰπὶ ἴο δε. μαι ἰους ἰβ ἰῃ 8 ρΡοϊπιβ 
ἐγμὶν, ᾿που ΡὮ ττεγηυ]ουβὶγ, ἴο ννῆδι ἶονε ἰδ 
ἰῃ αοά. Βυϊ ἰπ δ ἴονε, πῃ Ῥσοροσίίοῃ 
88 ἰξ ἰδ ἴγῃς δηά βονεγεῖξτι, [88 Ὀοῖῃ [18 
τογαί᾿-5ἴάε δηὰ 118 ργίεγ.51ἀς; πιὰ 8Βο πγυβὲ 
ἰ θῈ ἢ αοά, μοννόνες αἰ ῆουε ἔοσ 8 
ἴο {πῖπκ ἴτ ουἱ.---ν ᾧ ἐσφραγίσθητε: ἐπ 
τολονε γε τοῦῦ σεαϊεξά, ἂν ᾧ, ποῖ “ ὉῪ 
ψΠοτη " (Τγπά., Οταππι., αςπ., Βί8ἢ.), ος 
“ἐν ΒεΓοΌΥ "ἢ (ΑΝ), Ὀυὲ “᾿π Ψ Βοτη," τῆς 
Ἡοῖγν ϑρίγι: Ὀεὶπρ τῆε ἐπυΐγοηπιομέ οὗ 
τῆς 8εδὶ, ἴδε τῤλεέγε οἵ εἰϑρβεημέ ἴῃ νυ Ὠῖ ἢ 

ἀϊ τακε8 εἴεςϊ. Οπ (ἢς ςεαϊένρ' δεεὲ ου 
ἰ. 13 ἅδονε.---αοΟἰκκ ἡμέραν ἀπολυτρώσεως: 
μπίο ἐλε ἀαγ οἵ γεάενεῤέίϊοη. εἰς ἰ5 τηοβὶ 
ϑ' ιρὶν ἰἀ Κθ 88 τ τοί ἐᾷ ἃ υὲξῖσ ἰο. ἀπολύ- 
τι 4; 85 ἴπ . 14, υκς χχὶ. 28, Εοπιδης 
νη! 23, ἰ8Β ἴῃε σεἀεπιριίοη οὗ (ἢς ἔστυτε, 
δηά πεῖα βρεοίβοδιν ἴπδὶ τεἀετηριίοη ἰπ 
[ε8 ςοπιρεἴεπεββ ἀπά βπαϊίῖν. πε ἕεπ. 
ἰ8 τῆς ρεῆ. οὗἨ ἐφνιῤογαὶ γεϊαέίοκ, -- τὴς 
ἀδγ ου νῃϊς ἢ τεδεπηριίοη νν}}} τᾶΚε εβεςι, 
οζ ταβρίσϑς Ἰθιεὶς ; ο΄. ἡμέρα ὀργῆς (οπι. 
᾿ϊ. 2); κρίσις ἧς « ("υάε 6). 
Τῆε ἀρπδιδοι ἀπο, κὠδο οὶ τ ΠΣ λα 
ἴδε ϑριίτιε τμὸγ πᾶνε πεῖς βεουγγ ἂπὰᾶ 
{πεῖς ἀββυσγαπος οὗ γεδοῃίηρ [πε ἄδν νβεη 
τπεῖς τεἀεπηρείοη 5181} Ὀς πιδλᾶς ρμεσίεςϊ, 
ἴδ ἂῃ δάἀάϊτίοηδὶ σζεάβου ἴοσ δνοϊἀϊπρ 
φνεγυιπίηρ οὐὐ οὐ δασιοαν ψτ Ηἰβ 
Βοῖὶγ δείηρ διὰ δοιϊίοη. 

νει. 31. πᾶσα πικρία: ἱεέ αἷΐ δὲἐέεν- 
πέϑΞ. Τῆς πουη πικρία οζουτβ τἢτῖοε 
ἃραὶῃ ἴῃ τῆς ΝΊ, δπὰ νι ἀἰϊεγεης Ξηδάςα 
οἵ πιεαπὶπρ' (Αοἷβ νἱϊ!. 23; οχῃ. 11. 14; 
ΗεὉ. χίϊ. 16). Μεγετῖ πηᾶκεβ ἱϊ - γγεξέίπρ 
κὐῤοίς ἀκὴν δεγα. Βαϊ ἐς Βεεπὶ5 ἴο θὲ τότε 
ἴῆδη ἐμαὶ (ο΄. χολὴ πικρίας 25 ἃ ἀεδετίρ- 
τίου οἵ ἐχοαδριίοηδὶ υνἱοκεάπεββ ἴῃ Αςῖβ 
νἱϊ. 23), ἀπὰ το πιθᾶῃ γέβεπέζμϊηεςς, 
λαγεληέβς, υἱγμίεποθ. ἸΙὰ ἸΆτηςβ ἰϊϊ. αἱ 
τὸ πικρόν ἰ5 ςοπιταϑιοῦ ἢ τὸ γλυκύ, 
δηὰ ἰῃ νεσ. 14. ἰδ αι! ῆςε8 ζῆλον Ὡς ἢ 
Δραῖῃ 8 σουρὶςὰ «τ ἐρίθειαν. Τῆς 
πᾶσα [45 (δε ἴοτοε οὗ “211 τηᾶπηεσ οἔ"". 
Ηδεβῆπεβδ ἱπ 411 115 ἔογτωβ ὑνβεῖμοεσ ἴῃ 
ΒΡΕςΟἢ οἵ ἴῃ δε πρ (τς ἰδτίοτ, ρεγῆδρϑ, 
Ῥεΐπξ βρεςί δ) ἱπ νῖενν 25 ἴῃς ςοπιγαβῦπρ 
χρηστοί βυρρεβῖ8) 8 ἴο δὲ ρυῖϊ ἃννᾶγ. 
-- καὶ θυμὸς καὶ ὀργή: απά τογαίἈ απὰ 
απρεγ. Τδεδε ἵννο ψνογάβ ἃσγε οἴεη ᾿οῦ- 
)οἰηεὰ ἱπ ποη-ἰ Ὁ] ς 4] ατεεκ, ἰπ τς ΧΧ 
δηὰ ἱπ ἴῆε ΝΤ᾽ (ε.ρ., Εοπι. ἰϊ. 8; Οοὶ. 
1. 8; εν. χνί. 19, χίχ. 156). 50 ἴδγ 88 
ἴδεν ἀϊβετ, τῆς ἀϊπεϊηςτίοη 15 τμδὲ θυμός 
8 ϑεσγ, ἴῆς πιοσε ραββίοπδϊε δηὰ ρϑββίη, 
8επιϊπηςηΐ, ἴμε δηγσέ οὗ δῆρεσ, ἂἀπά ὁ 
τῆς βειϊιΙεὰ ἀϊπροβίτίοη. 80. ἱῃ Ἐσοεΐυδ. 
χίνη, τὸ Ψψὲ βρεῖ τῆς ρῆταβε κοπάσαι 
ὀργὴν πρὸ θυμοῦ. 8:ε Ττεηςῇ, ὅγπ., 
ῬΡ. 113-125.--καὶ κρανγή: απά εἰαπιοιν. 
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θήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ “ κακίᾳ, 32. γίνεσθε δὲ ' εἰς ἀλλήλους οτος 

᾿ χρηστοὶ, "εὔσπλαγχνοι, ᾿ χαριζόμενοι "ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ θεὸς {1.8 
ἐν χριστῷ 3 ἐχαρίσατο ὑμῖν.ὃ 

; δες «οΒ. ἰΐ. γ τε. 8: Ῥεῖ. ἐἰ!. δ οὐἷγ ἐ. 
1, 13. ἴυ (οἱ. ἱἰϊ. 13. 

τ Ξ(ἰὩ δρρ.) 
δΒεσε αν; 
[μυκὸ νἱ. 

ἘΠυΚα νἱΐ. 42, 43; 2 Οος. ἰΐ. γ, το, χίξ. 13; (οἱ. 

1 σι δε Β 32, 47, 69, 177, Ἰεςῖ. 14, Οἴετλ., Οτἷψ., Πδηι., Οες. ; ἴοσ δε, ουν ΕΟ, 
Ἰεςξ. 6, 14, ἰξ. ; τε ϑυτ. 
α]., Οἤσγβ., Ττμάτι., ΤῊ]., Τεσῖ,, [ετ΄, 4]. 

᾿ ἜΠΗ. ; δε ΒΑΠΞΕΚΙ;Ρ, πιοβὲ πι58., δ αἷξ., Οορι., 88., 5γτζ., 

3 Ἐὸγ οθ. εν Χρυ ο Χριστος 14, 48, 62, α]., Απτίοςἢ.,, Τετῖ, ; ο θεος 11, 30, ΤὨάτι,, 
Όλαπι. ; ημιν ΒΌ ΚΙ, αἱ., 25, ϑυτ., ΟἾγ.-ςοπηπι., Τπάτι., ΤῊ]. 

δυμιν ΜΑΕΟΡ, δ} ἀ, ε, {, Νυἱᾳ., Οορι., 54}., Θοιμ., αἱ., ΟἹ δτ., Ογτ., ΟἿς.-ἴεχε, μιν δὴ γτ' 
ΤῊ]. -πηατρ., Οες., Τετί., Απιῦγϑι. -αἱ. 

κρανγή ἰδ βοπηειίπηε8 ἴῃς οτὙ οἵἉ ἀἰπέγεςς 
{Πε|: ν. 7; εν. χχὶ. 4). Ηετε τὲ ἰβ τῆς 
ουΐςτγ οὗ ῥαφείον (Αοἰβ χχῖ!!. 9). καὶ βλασ- 
φημία: απὰ ευἱ! τῤεαλίπρ. ἨἩετε ἰξ ἰΒ 
οὈνίουδὶν βἰδπάδσγουβ οἵ ἱπῥυγίουβ βρεεςἢ 
νυ τεΐετεηςςε ἴο δγείλγεμ (Μαῖξ. χιΐ. 31, 
χν. το; Μαζκ ἰἰϊ. 28, νἱΐ. 22; (οἱ. 11. 8; 
1 Τίηι, νἱ. 4). 80 πικρία, (ες Παγδῆ, 
νίγα!εηπε ἐεπηρεσγ, ἡνοσκβ θυμὸν καὶ ὀργήν, 
Ἡβδειὰῖ δηὰ ἈΠβΈτι δπηά {πεδε ἀραὶπ ἱπάυςς 
κι ν καὶ λασφημίαν, ραβεϊοπαῖς 
οἷαπιους δηὰ ἀραταν β οηνς ἀρθήτω 
ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ: δὲ ῥκέ αἴσαν 
γον γον ἐορείμεν τοΐίκ αἰ »ιαϊδεε. κακία 
ἸΏΔΥ τηδᾶῃ εἰϊπες τσίοκεάμεες σΕΠοΥΑΙΪΥ 
᾿ΑΟςἴβ νἱϊΐ. 22; τ Οοτ. ν. 8, χίν. 2ο; σ Ρεῖ. 

1), 16); οἵ ἐϊϊ-εοῖ ϊ, νεαϊέρηπεν ἴῃ ρατιϊςυϊαγ 
(Εοπι. 1. 29; Οοἵ. [ἴ. 8; Τῆς. 1.3; 
7απὶεβ '. 21; 1 Ρεῖ. ἰϊ. )ὴ. Τῆς ςοηΐεχὶ 
Ῥοΐπίβ ἴο {πε ἰδίίεγ ες. 80 Μοὶ. 
Οον., Επε., ΑΝ, Εν; νι Ὑγηά. 
Εἶνεβ “ τηδ᾽οἰουδπεββ," ἂπὰ πε ΒΙβἢ. 
“ ὩΔΌΡὨεη 658 ̓ . 

Ψψεῖ. 32. γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους 
{: διέ δεεομε γε ἀἰμά ομϑ ἰο 

αποίλεγ. Τῆς δέ [8 οὐϊτιεὰ Ὁγ Β, ἀ, 
177, ΟἸεπι., εἰς., ΨὨ1Πε οὖν ἰ6 Ξυδειτυϊεὰ 
ἴος ἰὶ ἰῃ ΠΕ, τ14. [τ ἰ8 ὑσαςκεῖεὰ ὉῪ 
ΝΗ πὰ ὃν τι πιᾶγρ., δπὰ ἰβ οπγίεῖςὰ ὈῪ 
1. Βυῖ τ ἰ8 φυίϊε ἴῃ ρίδος, Βανίπρ 18 
ςοπιδίπεὰ εοππεοίϊηρ πὰ οῤῥονίνε ἴοτος; 
ε΄. οτι νεῖ. 15 ἀῦονε. γίνεσθε (ποι ἐστῶ), 
ΞΞ “Βεζοπὶς γε," ΟΥ Δ 5δον γουτβείνεβ,᾽" 
ταῖμεσ τπᾶπ "δε γε". Τῆς ἰάεδ ἰ5 παῖ 
πεν δδὰ ἴο δραηάοῃ οπς πηεηῖδὶ ςοη- 
ἀϊείοπ ἂἀπά πιᾶκε τπεὶγ νῶν, Ὀερὶππίπρ 
ἴδετε δηὰ τπεπ, ἱπῖο 118 ορροβίῖς. χρησ- 
τοί, -- ἀἱπά, δεμὶρμαπέ, υϑεὰ οἵ Οσοά 
([μυκε νὶ. 35; Εσοπι. ἰϊ. 4; 1 Ρεῖ. 1]. 3), 
Ὀυϊ Πεῖε (1185 ΟΠΪν οσουττοπος πὶ τὰ 
Ερί5εῖς8) οἵ νιοηι.---εαὔσπλαγχνοι : ἐεηεγ- 
κεαγίεά. Τδεῖε οουἹά πὸ δεῖϊεσς 
τεηάδεγίπς. ἴη Οοἱ. ἰϊ. 12 ἴδε βᾶπὶὲ 
ἀϊβροβίτίοπ 18 εχργεββεὰ ὃΥῪ σπλάγχνα 
οἰκτιρμοῦ. [τ ἰδ ΟὨΪΚ ἴῃ ϑοτίρίυτε δἀπὰ 
ἴῃ εοςῖεβ. στεεῖς τπδὶ {πε δάϊεςϊ. σοῆνεγβ 

ἴδε ἰάεδ οὗ εογιῤαπείοη (Ῥγαγ. οΥΓὙ Μαπα:ς., 
γι Τεσί. ΧΙ]. Ῥαὲγ., Τεςί. Ζαδ., ὶ 9). 
τι χαριζόμενοι ἑαντοῖς: γονγρὶυἱπρ εασλκ 
οἶϑεν. Ῥατῖίς. οο-ογάϊπαϊῖες τ τῆς 
χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, ἀεποιΐηρ οπε 
ΒΡεοίΔ] ἔογπιὶ ἰπ νΙ ἢ τὰς Κιπάπεββ δπὰ 
τεηδετ-Πελγίεάποβδ ψγετε ἴὸ ϑῇον, {πεπὶ- 
βεῖνεβ. χαρίζομαι πιεδῃ5 εἰἴπεῖ ἴὸ σὲνε 
φγαεὶομσὶν (1μὰΚε νἱϊ. 21; οπι, νἱϊ!. 32; 
ῬΏΠ. 11. ο, εἰς.), οὐ ἴο μογρίνε (υκε 
νἱϊ. 42; 2 Οοτ. ἰΐ. 7, το, χίὶ!. σ3; Οοὶ. 
1ἴ, χ3, {|| 13). ϑόοπιε δάορι ἴῃς ἔογπηεσ 
Βεῆβ6Ὲ πετεὲ (Νυϊρ., ἀοναμίες ; Ἐτββ., 
ἰαγρίεκπίαε). Βαϊ ἴπε δεοοπὰ ἰδ πιοζς ἱπ 
Βιάστηοηυ ὑπ ἐπε σοπίεχὶ. Ἐρσ ἴπε ὑδς 
οὗ ἑαντοῖς 45 -- ἀλλήλοις ἰῃ οἰαβδίςδ]) 
στεεκ (ξ. ϑορῇ., “μέϊρ., 145) 5βεὲ 
Κὕπποες, Ονεολ αγαρι., ἰἰ., Ὁ. 407; 7] εἶ, 
Ογεελ Ονγαηι., ὃ 54, 2. ἴπ τῇς ΝΤ τῆε 
βδτης υ86ὲ Ρτεναὶϊβ (1 Οοσ. νὶ. 7; Οοἱ. 
1. χ8, τό, εἰς). Τῆς ἵνο ἴοττηβ ἅγε 
οἴϊεπ οοπ͵οϊπδὰ ἰπ {πε βᾶπις ραγαρταρῃ 
ΟΣ βεπίεηςε, ὕοϊῃ ἰπ οἰδββϑίςαὶ ὅτεεκ 
(Χεπ., Δίενε., ἰϊ., 7, 11}., 6. 16, εἴς.) δηὰ 
ἴπ τῆς ΝΤ (485 δετγε, Οοἱ. ἰϊ. 13; 1 Ῥεῖ. 
ἶν. 8, εἴς.). Ι{ ἴποτς ἰβ δὴν ἀϊδιϊηςοιίοη 
Ὀεῖνδεπ ἴποπὶ, ἰὶ ἰ8Β τῃδὲ τῆς ἰἀδὰ οὗ 
“ιοιυςκὲῤ οὐ οογῥοναίς μπὶΐν ἰ8 τῆοτε 
Ρτογηίπεης ἰπ ἑαντοῖς ; οἷ, ΒΙ485, Ογανι. 
“ΠΝ. Τ. Ονεεξ, ΡῬρ. τόρ, 17γο; Σἱρῶϊ. πὰ 
ΤΙ: οπῃ ἕν 13.--κααθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν 

ἱστῷ ἰσατο ὑμῖν: εὐεξ ας αἷξο 
Ονὰ ἐπ ΟἈγὶϑί γαιθνξα δῇ καθὼς ροϊηϊδ 
το ἴῆς Ὀινίης Ἔχαπιρῖε; καὶ ρ͵αςε8 τῇς 
ἴννο ἰπϑίδποςβ, ἰῆς Ὠινίης δά τῃς Πυπηδη, 
νεῖ δϑδϊῃϑὲ εαςῇ οἵπεσ; τἢς τεΐίεγεηος 
δηᾶ τῆς οοτηρατίβουι ἱπάϊοδιε ἴῃς βυργεπις 
τεᾶβοη οἵ πιοῖϊνε ἔοσ οὖ ]Πἰπιεηὶ οὗ πε 
᾿π]υποῖίοη. ἐν Χριστῷ ἰ8 ποῖ “ἴοι 
ΟἸγίβτ᾽β βακς᾽ (ΑΝ) οὐ ῤῥὲγ Ολγίβέμηι 
((αἱν.), θυῖ ""’| ΟΠ γίβε"" δβ8 ἰπ 2 (οσ. 
ν. το; ἴπε αοὐ νῆο ἴοτρίνεβ δεὶπρ ἴῃς 
αοὰἁ ννῦῆο τηδηϊεβϑὶβ Ηἰ πιβεῖ δηὰ δςὶβ ἐν 
τᾶς βυβετίηρ, τεςοποῖ!πρ ΟἾγίβε. Ὅς 
δος. βΒῃουϊὰ ἕς τεπάετεὰ ἀϊά Τογρίνε ντἢ 
νυ ο]., Τγπὰ., αεη., Βιβῆ., ΕΝ (ποι ““μαῖῃ 



350 

δι ζῸος. ἐν. 

ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

ΜΝ. 1. Γίνεσθε οὖν "μιμηταὶ τοῦ θεοῦ ὡς " τέκνα " ἀγαπητά, 

ν. 

ΕἾρκα: 2. καὶ “ περιπατεῖτε “ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν 

Ἦρῦ, νἱ. ἡμᾶς καὶ “παρέδωκεν “ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν "προσφορὰν καὶ θυσίαν" νἱ 
12 ΟὨΪγ. 

δι: Οος. ἱν. 14, 17): 2 Τί. ἱ. 2; δος ΡΒ.!. ἱΐ. 1. 
εξ ας χχί. 26, χχὶν. 1:7; οπι. χν. 16; Ηεδ. (5). 

ς ΟΒ. ἰΐ. τὸ τε. ἁ Οδϊ. ἱΐ. 2ο; νεσ. 2: ᾿ς 
εἴ Ηεδ. χ. 5, ἔσοτῃ Ρβ. χχχίχ. 6. 5,9Ο 

ἴημας ΡΌΕΕΟΚΙ, ἀ, ς, ἢ, Ε; νυὶϊς., ϑυγ., Οορ., Αστη., εἴς. ; υμας ΓΑΒΡ 32, 37. 
γι, 73, 116, 548., Ετῇ., Οἴει. 

οτρίνεη " δ5 ἴπ ΑΥ͂, εἴς.), ἴπε ροϊπὶ 
θείης {πε ἰογρίνεπεββ εῇξεοϊεὰ ψῃδη 
ΟἸὨτίβι ἀϊεά, Τῆς τεδάϊηρ ὑμῖν, δυιρροτιεὰ 
ὃγ ΜΑΟΡ, 37, ϑ818., Βοδ., νυ ]ρ., αοιδ., 
Εἰτᾶ., εἴς. ἰ8 ἴο δε ῥτεξετσεὰ οπ ἴδε ψνῃοὶε 
ἴο ἡμῖν »»Ὠϊο ἀρρεᾶτγβ ἰπ ὈΚΙ,, σ7, 47, 
ϑυτ., Αγ, εἴς. 10 ρίνεβ ἡμῖν ἰπ ἰεχῖ; 
ΤΙΝΝΗΕΝ εῖνε τ ἴῃ πιαγρίη. 
Ομάρτεκ Ν. νν. 1-14. Α ρῥδζδφυδρῇῃ 

τυ]εὰ Ὀγ ἴδια ραπετσαὶ ἰάςα οἵ τῆς ἱπιϊιδιίοη 
οἵ αοὰ ἰπη τῆς ἐοτρίνίηρ ἴονε πῃῖοῃ Πδ5 
Ὀεδῆ δρρελὶεᾶ το ἰῇ ἴδε ρεεσεάϊπρ νεζβε. 
ἴῃ τῆς Ἰιρῆὶ οὗἩ τπδὶ Ὀϊνίης εἐχαπιρὶς Ῥδυὶ 
σμᾶγρεβ ἢΐ5 τεδάεγβ ἴὸ {οἷϊονν ρυτγίτγ, υπ- 
δεϊ ββῆπεββ, βοῦγιεῖγ ἂπὰ οἴπεῖ ρτδςςβ, 
δηά το δνοϊὰ ἄρον αορρα νὶςε58. δηὰ ἰη- 
ἀυΐρεποεβ ο ἴο ἴπΠεβε. 
ψετ. ι. ένεσϑε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ: 

δέοονις γα ἐλεγεογε ἐνιξαίογς οΓ Οοά. 
γίνεσθε, 45 ἴῃ ἵν. 32, -- "" Ὀεσοπλς γε," 
ταῖδεγ τπλη “θεὲ γε". Τῇὶδβ γίνεσθε 4150 
τεβυπιεβ ἴῃς ἔοιτηεσ γίνεσθε (ἰν. 32), ἀηὰ 
ςοπίπυεβ ἴΠ6 ρεηοσαὶ ᾿π ποϊίοη Ἔχργεββεὰ 
ὃγΥ ἱξ, ΤῊς οὖν ροϊπὶβ ἴο ἴῃς 5δλπιεὲ ςοη- 
περοιίοη οὗ ἰάδθαβϑ, νυ Βα ἴτ ἱπισοάτποςβ πανν 
ἐχμογίδιίοηβ δαβεά οἡ πε βυργεπὶε ἴδοι οὗ 
(οά' 5 ἔοτρίνίπρ ἴονε ἰῃ ΟἾγίβε. ΟΥἁ {δε 
ἁἀυτὶςβ ἱπουϊσαιεὰ οπ τπδὶ Ὀδβὶβ ἴῃς ἤγδβι 
δηὰ τῆς οπε τηοβὲ ἱσησηεάϊδιεϊν ἰπ νον 18 
ἐπαῖ οὔτδε ἔογρίνεπεββ οὔ ἴποβε νῆο Ψτοηῦ 
υ8--- ἰογρίνεπεββ ὑπ οἢ βηουϊά θὲ ἴγες, 
Ἰονίηρ, υπρτυάρίηρ, οοπηρὶεῖς 48 0 ίοι- 
εἰνεπεββ ἰ8. Τῆς ἴεττῃ μιμητής ἰ5 υδεὰ οὗ 
τῆς ἱπιτατίοη οὗ »εὲπ ἁ Οος. ἵν. τό, χί. 
1; τ Τῆεββ. ἱ. 6; Ηςῦ. νὶ. 12), Οληγελες 
(1 Τῆεββ. ἰΐ. χ4), ἐλίηρς (1 Ῥεῖ. εἰ]. χ3 
ἢ ζηλωταί 45 νᾶτ. τεδάϊηρ). Οπὶγν Βεγε 
15. ἰξ υδεὰ οἵ τῃε ἱπιίξαιίοπ οὐ Οοά---ἴῃε 
Ἰοπίεβι δηὰ πηοϑὶ Ἔχδ εἶπ ἐπάδανους τῃδί 
ςϑῃ Ροββί ὈΪΥ δε β8εῖ Ὀεΐογς πηδη, ργοροβεὰ 
ἴο υ8 αἰδο ὉΥ ΟἾτγίβὲ Ηἰπιβεὶ (Μδῖί. ν. 
45, 48).---ς τέκνα ἀ; : ἂς οἰκί άγενι 
δείουεά. Νοῖ πιεγεὶν “ἀβαγ οἰ άγεη "᾽ 
(ΑΝ). Ὑπε ςοπιρασ. ρᾶγῖ. ὡς ροϊπίβ ἴο 
πε 'παημεν οἵ ἐλαγαςίεν ἴῃ ΜὮὨϊςΠ ἴδε 
ἐνιϊέαξίον ἰδ ἴὸ Ὀε πιδάε ροοὰ, ἀπά ἰηάϊ- 
οδῖεβ ἂἱ ἴδε βᾶγης τἰπ)ὲ ἃ γέαϑδοη ἴοτ ἴΐ 
(βίαεο, Ογανι. οὔ Ν. Τ. σγεεξ, Ρ. 270). 
ἬΟΥ ἃτα οἰ] άγεη οβ Οοά, εχρεσιεηοὶπα 

Ηἱβ ἴονε. δι άσεη βἐδουϊὰ δὲ κε τῇς 

υἱὰ., Πδπι., εἴς. 

Ξυμων Β 37, 73, 116, 54}., Ετῇ.., Ῥλπι., εἴς. 5Ξθυσιαν και προσῴφοραν ᾿᾿. 

λιδεγ, ἀπὰ ἴονε βῃουϊὰ τπηεεῖ ἴονε ; ἐλ 
Μαῖϊ. ν. 45. 

Μετ. 2. καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ: 
απᾶ τοαὶὰ ἐπ ἰουε. Ἧδετε, ἀραίη, καί ἐχ- 
ίαΐπς ἴθ σοππεοίδηρ ἀπὰ αὐάδίπρ. Ὑδε 
"Ἰπγιτδτίοη ᾿"᾿ πιυϑὲ ἴδε εἴεος ἴθ τῆς 
Ῥιαςιῖοαὶ, υππιϊβίακα Ὁ]ε ἔογπιὶ οὗ ἃ ἰονίη 
οουγας οὗἁ [1ξπ.---καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς : ἐνέπ ας Οὐγὶξέ αἰτο 
ἰουεὰ πο [γοκμ]. Τῆε τεδάϊηρ ὅδε (8 
ΒΑ, 5848., Ετῇ., εἰς. ; ΤΤΙΥΨΝΗΕΝ ἐ 
ἴο ὃς ρτεϊεσσεὰ ἴο τῆς ἡμᾶς οἵ ΤῈ (“Ὰ 
ὈΚΕΙΜ 5 εἰς.). Τῆς δοσ. βδῃουϊὰ πᾶνε 
[8 ῥγορεσ Πιβίογιοδὶ οτος, “"Ἰονθὰ," ποῖ 
“ἢ ἰονεὰ ᾿"(ΑΝ). Ολνὶςὲ ἰβ πονν ἱπῖσο- 
ἀυςεὰ 458 τε ρστεᾶῖ Εχαπιρῖε, ἰπβίεδά οἵ 
Οοά, ἀπὰ τιῃς Ὠϊνίπε ἶονε ἃ5 ὀρεηὶν βεεπ 
ἴῃ ΟἸσίβε 18 ρίνεη 85 πε νιοέένε ἀπὰ ἴδε 
ῥαέξενη οἵ τῆς ἴονς τπαὶ 5ῃουϊά τιλεῖς ους 
νΑἰὶς.---καὶ κεν ἑαυτὸν: ακά γσανε 
Ηἰσεῖβ μῤ. ϑιδιετηεπὶ οὗ {δε δἂςὶ ἴῃ 
ψ πο ΘΟ γιδι᾿β ἰονε τεςεϊνθαά [15 ἴλβε ἂἀπὰ 
πἰρῆεβὲ ἐχρσεββίοη, υἱς., τπε βυττεηάεσ οὗ 
Ηϊτηβεῖ ἴο ἀεαιῃ. Τῆς καί ἢδ5 βοζηῆς- 
τῆϊηρς οἵἁἉ ἰἴ8 ἀξεεπσίυε ἴοστοε. Τῆε ἰάδδ οὗ 
ἀεαίᾳ ἃ5 τπαὶ ἴο Ὡς Ηε ρᾶνε Ηἰπλϑεῖζ 
ὉΡ ἰδ ἱπηρίεὰ ἴῃ τῆς στεαὶ Ῥαυϊίης ἀεςϊλγα- 
τίοῃ 8, “ζ. Εοπι. ἱν. 25, νἱῖ!. 32; αΔ!. ἰϊ. 
20; Ἐρῶῇ, ν. 25.--πὲρ ἡμῶν: {ον ες. 
Τῆς ἡμῶν οὗ τπε ΤΕ, ϑβυρροτιεά ὃγ 
ΜΑΘΕΚΙ,, εἴς. ἰδ ἴο ὈῈ ρῥγεΐξεστεὰ οὐ 
ἴδε ψνῃοῖς ἴο τ1Π6 ὑμῶν οἵ Β, πὶ, 116, εἰς., 
ΠΙΟἢ ἰβ τερατάςἀ ν ΜῊ 85 τῆς ρῥτίπιασυ 
τεδάϊηρ δπὰ ρσίνεῃ ἴῃ πηᾶῦρ. ὃν ΕΝ. Τῇε 
Ῥτερ. ὑπέρ βεἰάοτιῃ ροεβ εγοπά ἴδε ἰάξεα 
οἵ “ου δοοουπὶ οὗ, “ἴον τῆς δεπεῆξ οἵ". 
1π οἸαββίςαὶ ατεεκ, ἤοννενετ, ἰξ ἀοεβ βοπια- 
τἰπις8 Ῥεσοπὶς πιυςἢ τῆς Ξάπηε 45 ἀντί (ε.., 
Ευτίρ., Αἴε., 7οο; Ραῖο, Οονρ., 515 (), 
πὰ ἴῃ τῆς ΝΤ νε ἢπᾶ ἃ οἷεᾶσ ἱπβίδποε 
ἴῃ ῬΗΠεπι. 13. [π βοπιὲ οὗ ἴπε πιοῖα 
ἀεβηίϊε βἰαϊεπηεηῖβ, ἰπογεΐογε, οα ΟἸ σῖβι 5 
ἀεδιῃ 45 ἃ βαογίῆος (2 (οσ. ν. 14, 15, 21; 
αϑ]. πὶ. 13, δπᾶ δεσς) ἰτ 5 Ἰβουρπι τπδὶ 
πε πῆοσα βέπεσαὶ βεπβε ἰβ ββδγρεπεὰ 
ΌΥ ἴπε ςοπίεχι ἱπῖο τῃδὲ οὗ “ἷπ ρἷδος 
οὔ". Βυὲ ΥΘπ ΗΠ 18ε8ς ἰοῦ Ἰἰάεα οἵ βυῦ- 
βιταϊοπ, ψΠϊσἢ ἰ8 ργορεῦῖγ εϑϑοὰ 
ΌΥ ἀντί (Μδῖς. χχ. 28; Μαζί βρῇ ΠῚ 
ποῖ ἱπ ἴῆε ὑπέρ ἰἴβεῖξ, αἰ πουρἢ τς πιὰ 
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τῷ θεῷ " εἰς " ὀσμὴν " εὐωδίας. 4 3. ' πορνεία ' δὲ καὶ " ἀκαθαρσία ς (ΠΗ. ἰ!. 21 
πᾶσα ἰῇ ' πλεονεξία μηδὲ " ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς 5 πρέπει αὶ ΒΕ, ἐν. 

6 ες. νἱϊ!. 21; ἴμεν. ἱ, 9 διὰ ραβε. 
γ 10; ψεσ. 5. τῷ ΟΒ. ἱ. 21 τε. 

ἐκ (οἱ. ἰδ]. 5; Οα]. ν. το; 2 Οος. χἱἰΐ. 2ι. 
Ὁ Ὀοπεῖ;., τ: Τίγῃ. ἰϊ. τὸ ; Τίξ. ἐΐ. τ; Ἠοδ. ἐϊ. το, νἱΐ. 26 οὩγ. 

1 ἐρζος 

ἱπορνεια ΒΟ ΚΙ, εἰς. ; πορνια ΑΌΕΟΘΡ, εἰς. 

3 πασα αἴέεν ἀκαθαρσια ΑΡ 17, 31, 39, Οορι., Οτίρ., εἰς. ; δεΐογε ἀκαθαρσια ὨῈ, 
ΕΘΚΙ,, Βδ8., Οῆς., τῇάσγι,, ἤδη, εἴς. 

ὃς ἰπ τῆς Ἄοοπίεχ; οὗ ΝνΊπ.- Μουϊι., Ρρ. 
434. ΕΝ Μεγ τὸ Ἔοπι. ν. 6, δ Ἂ 
13; . ἡ Οαϊ. [ἰ. 13.-- πὶ ν 
καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ: απ αὔπνῖης απὰ 
α 5Ξαργίβες ἰο αοά. Τῆς ρτίπιαγυ ἰάεα 
ἐπ τἰῆε ΨΒοΙε δβιδϊεπιεπὶ ἰβ ἴῃς ἶονε οὗ 
ΟἸτγίβι, δηὰ ταὶ ἴονε ἃ8 βῆοννῃη ἱπ ρὶν- 
ἱπγ Ηἰπιβεῖῦ ὼρ ἴο ἀεδλῖῃβ. Τηΐδ ρίνιηρ 
ὉΡ οὗ Ηἰπιβεῖ το ἀεδιδ ἰ5 πεχὲ δεβηςεὰ ἴῃ 
τεβρεςὶ οἵ [8 ςμαγδοῖεσ δπὰ τηεδηΐηρ, δηὰ 
τῆϊ8 ἀραίη ἢ τῆς ἱπιπχεάϊλιε ρυγροβε οὗ 
τι ρηιίγίπα πε ἴονε ννὩ ἢ 8 τῆς πιαίῃ 
βυδ)εοι. Τῆε δςς., πετείοσε, ἰδ τῆς ἡκρῷ 
ἃςς., Ξ- “48 Δη οἤετίηρ ". Τῆε ἀεβηΐηρ 
τῷ Θεῷ, 45 ἰϊ8 ροϑβίκίου ἱπάϊοδίεβ, ἰ θεβὶ 
οοηπεοιεά ἢ ἴπῸ προσφορὰν καὶ θυ- 
σίαν; ποὶ υνἱῖ παρέδωκεν αὐτόν, ἰο 
ψΠΙ ἢ εἰς θάνατον 15 ἴδε παῖυγαὶ βυρρὶε- 
ταεπῦ; πο ὙΠ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, ἔοι 
ἴπδῖ ννουϊὰ ρίαςε τῷ Θοῷ ἱπ δὴ ερμῤλὝαέϊε 
Ῥοδίτίοη ποὶ εαδὺ ἴὸ δοοουπὶ ίοσ. Τῆς 
ἴετη προσφορά ἰβ5 υβεὰ ἰπ τῆς ΝΤ οὗ 
οὔετίη 8 οἵ δὶ} κίηβ, υνυμεῖμει Ὀἱοοάν οἵ 
υπθϊοοάγ, ψνβεῖμετ οὗ τῆς "πεαὶ οἤενίηρ, 

ΤΙΣ (Ηεν. κ. 6; Ῥβ, χὶ. 7), ον οἵ τὲ 

ὈΙοοάγ οβετίπρ (Ηεδ. χ. 10) δηᾶ ἴδε εχ- 
Ρίδίοτυ βαςγίθοε (Ηεῦ. χ. 18). ΨΜΒεη τὲ 
ἢδβ {πε ἰδίτος βεῆβε, ἰξ ἢ48 υβυδιν βοσης 
ἀεβηίηρ ἴεγπὶ διδοπεὰ ἴο ἰξ (περὶ ἁμαρ- 
τίας (ΗςὉ. χ. 18), τοῦ σώματος ᾿]. Χ. (Ηεὃ. 
χ. 10)). Τε τεγπὶ θυσία ἴη [κε τηδηπεῖ 
ἷδ υϑεὰ ἴος ἀϊβετεηὶ κίπάβ οὗ οετίπρβ. 

ἴπ ἰδὲ ΕΧΧ ἴξ τερτεβεπὶβ δοῖῃ ΓΊΓΊΣΝ 

απὰ ΓΊΞΙ, πᾶ ἱπ τπεὲ ΝΤ ἴῃ βυοῇ 
Ρᾶββαζεβ 88 Μαῖίς. ἰχ. 13, χίϊ. 7, εἰς. ἰξ ἰ8 
υδεὰ ρεπεγαν. ϑϑοσπει πη65 ἰξ ἰβ ἀρρὶϊεὰ 
το υποϊοοὰγ οὐϊδιῖοπβ (Ηεδ. χὶ. 4). Αραΐη 
(4... Ηεῦ. ἴχ. 23, χ. 5, 26) ἰξ ἰ8 βἰη-οἴετ- 
ἴῃρ8, εχρίδΐοσυ οἤεσίπρβ τῃδι σε ἰπ νίενν. 
Τῆς ἴννο ἰογπιδβ, ἱμεσείογε, ολπηοὶ ἰπ [Ποτη- 
δβεἶῖνεβ ὈῈ 5ῃπαγρὶν ἀϊβιϊησυϊβῃεά, Ὀὰϊ ἸΠΟΥ 

τ τῃεῖς ἀϊδειποιῖίνε βεπβε ἴῃ εᾶςῃ οᾶδε 
Ὁτῇ ἴδε ςοπίεχι. Ηξετε, 88 ἱπ Ηςῦ. ν. 8, 

εἰς,, ἰξ ἰ8 ροββίδ]ς ται ἴῃς ἴνο τεττὴβ ἅγε 
δεὰ ἴο σονεσ ἴῃς τνο ψτεαὶ οἰαββεβ οὗ 
οὔετίηρβ; ἰπ ΠΙ ἢ ςᾶδβε, 45 ἰη 8. χὶ. 6, 
8, ἴδε {111 τεῖος τὸ τῆς βδςγίῆςς οὗ 
ἰδίῃ Ὀεδϑδίβ, {δὶ [8 80, ἴῆε β' η- οἤεσίηρ, 
ος οδϊδιίοη ρεεϑεπιεὰ νν ἢ ἃ νῖενν ἴὸ τῆς 

τεβίογαιίοη οὗ ὅγοΐεπ ἐε!!οννβῃΐρ ἢ} θς 
ἰη νὶεν. Απὰά τη ϊβ ἰ8β ἰῃ δοοοσάδπος ἢ 
τῆς ρατιςυϊαλι ΝΎ ἀοοιτίπε οὐ ΟἸγίβι β 
ἀεδιθ 25 ἃ ῥγοῤῥἑἰαίίοη, ΏΪΟΗΝ 68. ἃ 
ἀϊδείποις ἀπά ὑππιἰβιδ δῦ] Ρἷαςε ἱπ Ραυ] 5 
Ερίδβεϊεβ, που ρῇ ποῖ ἰπ 818 οπὶν (Εοπι. 
ιἰϊ, 23; 1 Ἰοῦπ ἴΐ, 2, ἱν. το) ἀπά ἃ γεοον- 
εἰ αέϊοπ (Βοπι. ν. τα; 2 οι. ν. 18, 10), 
88 ΨΜΕΙΪ δ8 νἱῖπ ἴῃς ΟΤ᾽ νὶενν οὗ βδοσί- 
ἤςε οἤδετεά ἴῃ οτάες το εἥεοι ἰοτρίνε- 
πε58 δηὰ σετῆονδὶ οὗ ρυΐλε (1νεν. ἵν. 20, 
26, 35, ν. 1ο, 13, τ, εἰς.).---εἰς ὀσμὴν 

τ α φανοιν ὁ Ξισεεί «»εφἰΐ, 
580 ΕἸ]. ; “11οὐ δὴ οάους οἵ ἃ δινεεὶ 
81π|0}1᾿ (ΕΝ); “ἴον ἃ βνεεὶ βίης πρ 
βδνοιυγ᾽" (ΑΝ ἀεη., Β[5}.); “ἴῃ το τ8α 
οάους οὗ βινεείπεββ᾽ (Νν ς].); “ἴῃ ἂπ 
οάουγ οὗ βυνεεῖπεββ᾿ (ΕΠ Ἂπὶ.) ; “" βαοτγὶ- 
βος οὗ ἃ δψεεῖ βανουγ᾽" (Τγπά,, Οον., 
Οτγδηπ.). ϑιδίεπιεπε οἵ τῆς σεεεῤέαδέϊι 
οὗ ΟὨγίβι᾽ 5 βδογίῆςς, ἵδκεη ἔτοπι τῆς Ο 

ΤΌΤ ΤΤΥᾺ, εν. ἵν ο, 13, 17, ἢν χ2, 

11}, 5, εἰς. (ἡ. ἄεη. νὴ. 21 ; ΡΆὨΪ]. ἱν. 18), 
ΤΩ ὀσμὴν εὐωδίας ἰ5 ἀεῆηπεὰ 88 θυσίαν 
δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ. Τῆς [ουπάδ- 
τίοη οὗ τῆς ρῆγαβε ἰβ οἵ οουγβε ἴῃε δποίεηι 
ἰάςα τμδῖ τε βυιοῖκε οἵ ἴῃς οἤδετίπρβ τόδε 
ἴο τῃε ποβιγι]β οἵ δε ροά, ἀπὰ τῃδι ἴῃ τῃϊ8 
ΜΆΥ τῆς Ὠεῖτν θεοδτλς ρασίδκεσ οὗ ἴῃς οὔ- 
Ἰαϊίοη δἰοπρ υυἱτῃ ἐπα ννοτβδίρρες (Ηοπι., 
11., χχῖν., 69, 70). ΤΕ ρῆγαβε ννᾶ8 πδῖυσ- 
4] υδεὰ οἔεηεβὲ οὗ ἰἢς Ὀυγης οἤξετγίη 
(μεν. τ. 9, 13,17)» ἀπ βοτῆε δᾶνε ἄγρα 
τπαὶ τπετε 18 ποϊπίπρ ποτε ἴῃ νίενν ἤετε 
τῆδη ἴῃς ἰάελ οἵ βεϊ-ἀεάϊςδίοη σοηϊδϊπεὰ 
ἰπ ἴδαι οἤετίηρ. Βυῖ τῇς ρῆγαβε ἰ8 υβϑεὰ 
4130 οἔ τῆς ἐχρίδίοσυ οἤετγίηρ ([νεν. ἱν. 31). 

γες. 3. πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρ- 
σία: ὀμὲ μογπίεαΐξίδοη αμπά αἱ μηοίεαν- 
πέ55. Τῆς Ὀεῖῖεῖ ογάες ἀκαθαρσία πᾶσα 
(ΤΙΝ ΕΝ) τῆγοννβ μὲ ἐπηρμαβὶβ οα 
πᾶσα, -- “" [οτηϊςαϊίοη πὰ υὑυποϊεδππεββ, 
Ἔνετυ κιὶπά οὔτ". Τῆε πιειαραιίς δέςαττιεβ 
τῆς ἐχποσιδιίοη ονεσ ἴο ἃ ργοῃίδιτίοη ἐχ- 
[ποδιά ἐπ τῆς δβιγτοηρεδβὶ ἴεγηβ, νυν ς ἢ ἰδ 
νος ἀραΐϊπϑι οης οἵ τῆς ἀεδάϊ]ϊεβϑὲ πὰ 
τοδὶ ἱηνεΐεσγαϊς ἱεπιρίδιίουβ ἴο ὑὶο ἢ 
Θεπεῖῖε ΟΠγιβείδηβ ννετε Ἴεχροϑβεὰ. Τῆς 
ἴεζηι πορνεία ἰ5 ἴο Ὀε τᾶίκεη ἰπ [ἴδ Ῥσορεσ 
βΒεπβε δηὰ ἰβ ποῖ ἴο ὃς τεδβίτςιεά ἴο ΔὮῪ 
οὔς ρατιϊςυϊας ἰογπι---ἰῆς Ἰίσεπθε ρῥγᾶς- 

Ὁ 
ΠΟΝΝ 

ιε 
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οΟπ.ἑ.: 
σεβ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ν. 

ο ἁγίοις, 4. καὶ » αἰσχρότης ' καὶ " μωρολογία ἢ " εὐτραπελία τὰ οὐκ 
Ῥᾳτ ετε " ἀνήκοντα,2 ἀλλὰ μᾶλλον "εὐχαριστία. 5. τοῦτο " γὰρ ἴστε ὃ γινώ- 

ΟὨΪγ. 
ε οι" μ. 18; ῬΒίϊεπι, 8 ΟὨΪγ ; τ: Μδςς. χὶ. 35. 

διὰ Ρδὺὶ] οὐἱγν; εχς. εν. ἱν. ο, νἱΐ. 12. 

Ἰ και 

ἵ-- Αςῖδ χχίν. 3; ῬΒΪ]. ἱν. 6; γὴν ναι ρων 
ἱ. ι Οσπδίσ., Βεσα οὐἱυ; δες [ὐκο ἷν. 44 τεβ΄; Οςε. 

Δ ΒΌΣΚΙΡ, 8υχ1.-Ρ., Οορῖ., Αστ., ΟἹ τη. Βδβ., εἰς. ; η αἰσχροτῆς αιἰσχροτης 
ΑΡἙΑ 23,31, 39, υϊε.. ϑ4ῃ., Επτ., εἰς. 

Ξ3ᾳ ουκ ἀνῆκεν 
τα ονκ ανηκοντα 

ΑΒΡ 3:, 6γ5, 73 (17 οπηξ. ἄ), ΟἸεπ.,, Ερἢι., Απιίοςξ., Ογτσ., (ἰδεῖ.); 
ἘΕΟΣΚΊ, πίῖδε πκδι, Ἐν Ὅδε., Τπάτι,, Παπι., αἱ. 

ϑεστε γιν. ἢ ὈΣΕΚΙ,, εἰς., 5γτ., 4]., Τμάτγι,, Πδπὶ., ΤῊ]. ; τε 73; ιστε ΑΒῸ 
ἙἘΘῸ 233, 31-0, 44-7, 57, 841. Ν αἷξ., Οορι., Ασπιὶ., Οἴεπι., Ογτγ., σῆς. Οες,, ϑυϊά., Ογρς., 
7ετ., Νὶρ., Ρεσ., δἱἱ 

τἰδοὰ δἱ πεδίμεη ἐεβεῖναβ, οοπουδίπαρε, 
τολετὶ νη ῥτομιίιεὰ ἄερτεεβ, οὐ 
τῆς κ6. ὙΠα πιοσλ] |ἰξπ οὗ τῆς Οτδεςο- 
Ἐοπιδη ννοτὶὰ μαά βυπὶς δο ἴονν ἴπδῖ, ννῆ!ς 
ΡῬτοῖεβιβ δραῖπβι ἴῃς ργενδι πρὶ σογγυριίοη 
ΜΕΙς Πανασ δης γος γ τνδητίηρ, Τοσηϊσβδιίοα 
μαδὰ ἰἴοὴβᾷ Ἵοοπὶς ἴο ὕες τεραγάβξά δ5 ἃ 
ταδῖϊες οὗ τποσδὶ ἱπάϊβεγεπος, πὰ ννδ8 
ἱπάυϊρεά ἰπ νἱπους βῃαπλε οἵ δου ρα ποῖ 
οηὶ ὧν δε πιαβ8, Ὀυϊ ΌΥ ΡΠ ΟΒορΏετβ 
δηὰ τηεπ οὗ ἀϊβιϊποϊίοη ννῆο ἴῃ οἵδετς τε- 
Βρεςίβ Ἰεὰ Ἐχεπιρίδγυ ᾿ἶνεβ.---ἢ πλεονεξία: 
ΟΥ̓ εουείομδηέ55. Ἡδετς, 88 ἴῃ ἵν. 19, πλεο- 
νεξία ἰ5 πατηδὰ δἱοπρ ἢ ἀκαθαρσία. 
Ιη τοῖβ ραββᾶψε, 45 ἴῃ ἴδε ἰογπηεζ, πιοβὲ 
ςοτηπιεπίδίοτβ ἴακαε ἴπῈ ἵννο (δτ8 ἴὸ 
ἀεδίρπδιε ἵννοὸ ἀϊδιεϊποι ἔοστηβ οὗ βἰπ, υὲζ., 
τὰς ἔννο νίοςε8 ἴο ΨὨϊοἢ ἔπε δηοίεπε Βεδίῃςθη 
νοι] ννᾶβ πιοβί εηϑίανεά, ἱπηπιογα  ν δηὰ 
ετεεὰ ; ννἢς βοπὶς υὑπάετβίαπα πλεονεξία 
ἴο Ὀε ταῖμεσ ἃ ὥυσῖμεν ἀεβηϊτίοη οὗ ἀκα- 
θαρσία ἀπὰ κρῖνε ἴὶ τῇς δεῆβε οἵὗἩ ἱμεαέξα- 
δὲϊέέγ, ἱποναϊηαίο αβεεέίοη, Ξεμσμαὶ ρτεεὰ. 
ὙΠε πουη ἰβ ἔουπά τε {ἰπη68 ἰπ ἴῃς ΝΤ 
δηὰ τς νετῦ πλεονεκτεῖν ἤνε {ἰπ|δ86. [πῃ 
βοῖης οὗ ἴδεβε οοουτγεποεβ πλεονεξία ςδη 
τηδᾶη ποιῃίπρ εἶβε ἴδῃ Ἴσυδέοιπηε5ς (6. ., 
Το χίϊ, σ5; 2 Οοσ. ἰχ. 5; 1 Τεββ. ἰϊ. 5). 
Βαὲ τῃε αᾳυεβείοπ ἰδ ν μεῖποῦ τὲ 858 τῇδ 
Βδπδε ἰῃ 411 τὴῆε ραββᾶβεβ, οὔ ἢδβ δίκη 
οη ἴδῃς δοαυίγεά βεῆβε οὗ ςεησμαὶ ρτεεὰᾶ 
ΟΣ ονεσσεδοδίηρ ἰπ βοῆς οὗ ἰἢεπι. Τῇαὶ 
ἰβ ποῖ νεσὺ δαβὺ ἴὸ ἀεςἰϊὰς. Τῆς δβδβοοίδ- 
εἴοη οὗ τῆς νοζὰ πλεονέκτης νἹτὮ 51Π8 οὗ 
τῆς δεβῇ (6... 'π α Οοσ. ν. 1ο, 11) ἰ8 υγρεά 
ἴπῃ ἕλνους οὗ ἴπε ἰαϊξεγ δρρ οδιίοη (οὐ 
Ττεης, 5)». οὐ ἐκ Ν. Τ., Ρ. 79). Βα 
͵8 ἀὐρυοὰ ντἢ τεάδοη πὶ ἴΠ6 υδς οὗ τῆς 
ἀϊδ)ιυποιίνε ἢ θεϊννεεη πόρνοις ἀπά πλεο- 
γέκταις ἴῆετε ἀπὰ ἴπε ςοππεςτίηρ οὕ πλεο- 
γέκταις νἱ ἄρπαξιν Ὁγ καί ροΐπὶ ἴο ἃ 
ἀϊβεϊποιίοη θεῦνεεη τῆς ξογπε ἵννο δηὰ δῇ 
ἰδεπεῖῖν Ὀεῖτνεεπ ἴῃς Ἰαίῖεγ. 80, ἴοο, ἱπ 
Οοὶ. [ἴ. 5 ἴπε πουπ πλεονεξίαν ἰ5 ἀϊετεη- 
εἰδιῖεά ἔτοπι δε πορνείαν, εἴς., ὃν τήν. Οἡ 
τῆε οἴπες παπά, ἴῃς ραββᾶρεβ πη οχῃ. ἰ. 29 
δηὰ 2 Ρεῖ. 1ϊ. 14 866 πὶ ἴο βιιρ;ρεβῖ βοτηειϊπρ 

τοῖς πδη εουείομδηεες, δηὰ ἴτ ἰ8 δἷβδο ἴο 
Ὀε ποιςεά τδδῖ {πε οτἰρίηαὶ ἰἄεδ οἵ ἐεβϑε 
ἴεττηβ ψν»88 ἴπλὶ οὗ μανίπρ οἵ ἰδκῖπρ' ἂπ 
αὐἀναπίαρε ονεῖ οἴμειβ. ἴῃ τ᾿ ΤΏςββ. ἰν. 
6 τῆε νετῦ πλέονεκτεῖν ἰ5 υϑεὰ δΙοηρ υνἱῖὰ 
ὑπερβαίνειν ἴπ [15 Βεηβε, ἢ τεΐεγεηςς 
ἴο {πε δἷπ οἵ δάυϊετυ. ὙτΤῇῆε ργεβεηῖ 
Ραββᾶρε ἰβ ρυορδῦϊνυ ἴἢῈ οπα, 80 ἔδσ 5 
Ῥδυϊπε υδς 5 Τςοπορτηδάᾶ, ἴῃδὲ πιοβῖ 
ἕδνουτβ ἴῃς βεοοπὰ 8εῆβε, δἀπὰ ἴδ τηυβὶ 
Ῥε δἀάεὰ ται ἜἌνεὴ ἴπεῸὶ δερυτηεπὶ ἔγοσῃ 
πε ἕοτος οἵ τῆς ἀϊβ᾽ υποῖῖνε ἦ πιαβὲ ποὶ 
θεὲ πιδάε ἴοο τηυοῆ οἵ. Εοσ ἴῃ Ἵσῆδρ. ν. 5 
νε ἢπὰά πόρνος ἀπά ἀκ ςοηπεςτεὰ 
Ὁν ἢ.--μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν: ἰεέ ἐΐ 
πο δὲ εὐεμκ παηιεὰ γοω. Οτγδησῃ., 
αεη., Βί8ἢ. τεηάδγ ἰὲ “δε οηςς παιεᾶ᾽"". 
Τῆς βίχοηρ περ. μηδέ εἶνεβ ἰὶ τῃΐ5 ἕοτος 
--ο Νοῖ ἴο βρεαῖκ οὗ ἀοϊῃρ βυςἢ ἃ τδίηρ, 
Ἰεῖ ἴ ποῖ δε Ἔενεπ 80 σης 45 τηεπιϊοηεὰ 
διηοηρ γου". Τῆς ραγῖδὶ ρδγαὶ]εὶ ἴῃ 
Ἡδενοά., ἱ., 138, ἅσσα δέ σφι ποιέειν 
οὐκ ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ λέγειν ἔξεστι, ἰ5 
ποιίςεὰ Βεῖεὲ ὃΥ τηοϑί.---καθὼς πρέπει 
ἁγίοις: ας δεεονιοίμ Ξαἱπίς. ΤΣ ρΡοβὶ- 
τίοη οὗ βαϊπιβοοά οἵ βερασγαϊίοῃ ἴο αοά, 
ἰπ νὩϊςἢ τῆς (όδρει Ῥίαςεβ ἴῃ ΟΠ τ βείδη, 
ἰδ 80 ἴδ δραζὶ ἴτοπὶ τῆς ἰίσεπϑε οὗ τῆς 
ννοτ]ὰ 25 ἴὸ πηϑκε ἰξ υἱεῖ ἱποοηρτυους 
Ἔνθ ἴο βρεᾶξκ οὗ ἴδε ἱωνείοσαϊε βίπβ οὗ 
ἃ ςογγυρὶ Ὠεδι μ η 8π|. 

γες. 4. καὶ αἱ : ανὰ ξιἐκίνμεςς. 
ΤΙ ἰδ ἰάκεη ὃῃ πῆδηγ (ΕτΏ., Τπεορῆγὶ., 
Οες., Εὔοκ., Ηδτ]., εἰς.) ἴο τεΐες ἴο ἴπ- 
ἄεςεηι ἑαίᾳ, Ὡς, ἢοννενεσ, νου δε 
εχργεββεὰ ὃν αἰσχρολογία ((οἱ. [ἰϊ. 8). 
Τῆε ςοπίεχι βῆοννβ ἱξ ἴο τεΐεσ ἴο βίπβ οὗ 
πε ἤεβῃ, Ὀὰς τπετε ἰδ ποιμίηρ ἴο 1ἰπιῖϊ ἰξ 
ἴο βίπδι! φῤέέομβ, Ιὲ ἀδποῖεβ ββαπιεῖεββ, 
ἱπιπιοσαὶ ςοηάυςι ἴῃ σεπεζγδί. μωρο- 
λογία ἢ εὐτραπελία: απά ἠοοϊἑΞ ἑαϊκιπρ 
οΥ [αμ4] 7εσίϊηρ. Τῆς τελάϊηρβ ἤετε δες 
βοεν δὶ πποεγίαῖπ ἃ8 τεραγάβ ἴῃς ρᾶγ- 
τίοῖεβ. Τῆς ΤῈ ἢ45 ἴδε βυρροτι οὗ δβυςἢ 
δυϊποτγίτῖεβ δ8 δὰ Ρ, 5.1. - δσγοῖ., Αὐπι. ἕος 
καί. . . ἤἥ; ΑὉ56, Νυϊρ., 81}., εἰς., 
εἶνε ἦ.. .ἥ; ΒΜ ΡΣ Κ, Βοδ., Ετι., 
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σκοντες, ὅτι πᾶς " πόρνος ἢ “" ἀκάθαρτος ἢ " πλεονέκτης, δ᾽ ἐστινν: Οοτ. ν. 

σ εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει "κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ "χριστοῦ Ραμ] σον, 
ὅχς. κεν. 

χχὶ. 8, χχίΐ. 1.5. ν [π᾿ σοερεῖβ δὰ Εδν. οἱἷν νυνὶ πνεῦμα ; εξ], Αςἴβ χ. 14, 28, χὶ. 8; σ Οοσ. 
νἱ!. τ4; 2 Οοσ. νἱ. 17; Ξε Βεσε οὐΐῃ. Χι Οοτ. ν. 10, 11, νἱ. 1ὸ ΟὨΪΥ ; δ ἱγ. χὶν. 9. γι ον. ν. 
10, 11, νἱ. 9, χ. γ; εν. χχὶ. 8, χχ!ΐ. 1.5. : ΟἹ. ἱ. τ΄ τεβ'. αι Τίτα. ν. 21; εν. χχ. 6. 

ΔΈΟσν ὅ ὅς ΑΕ ΚΙ,, πιοϑὲ πη88., γον μὰ Θυτ,, ΟἹ πλ., ΟἾγ., 
λολατρια ΕὉ, [τ  Ϊς.. Ογρ., 6γ., Απιδγϑῖ., 

ὋΣ ο ἐστ.» ἢ ΟΥ καὶ ὅγγ., Αὑ. -εγρ., Ετῇ. 
67, ἰεςξ. 40, 4]., Ογτ., [6τ..ν 4180 1 
δ]. 

Ὑπάτι., 411; ο ΝΒ 17, 

3 ἐς τὴν βας. τ΄ θ. κι Χρ. ΕΟ, Απιρτεῖ,, α]. 

εἴς., ἴανὲ καί. «. καί. Τῆς ἢτδι ἰ5 
δοςεριεά ὃν ΤΕΝ ; {πε βεοοπά Ὀγ 1; δε 
τιτά ν ΝΗ. Τῇε οποίος ἰ5 Ῥεΐννεεῃ 
ἰῃε ἢγβὶ δπὰ επὶγά, ἀπά τῆς Ὀαΐδπος οὗ 
ενίάεπος ἰ8 οὐ ἔπε ψῃοῖς, δἰ που ἢ ποῖ 
ΝΕΙΥ ἀεςί εάν, οα ἴῃς 5146 οὗ καί... 
καί. Τῆς πουη μωρολογία ἰΒ οὗ νεΓΥ 
τᾶτε οσουγγεηςα. ἴδ ξοπτήοη ατεεκ ἴὰ ἰβ 
[ουπὰ ΟὨΪΥ ἃ νεγὺ ἴενν τἰπ1ε8 (Ασγίβι,, Η ἐσέ. 
Απ., ἴ., τα Ρίυϊ,, Μον., 504 Α); ἴῃ τῆς 
ΝΤ οηἱγν τῃϊ5 οπςθ. [118 βεῆβε, βονενεζ, 
ἰ8 βυβῆηςϊεπιγ οἷςατγ.---καὶ εὐτραπελία: 
απὰ 7εξέϊηρ. ΤὨϊ8 ἰβ ἴῃς 80] ἀγῪ οσσατ- 
τεῆςε οὗ ἴπε ποὺπ ἱπ ἴδε ΝΤΊ. Ιξ ἰβ 
Ἰουπᾶ, οννενεσ, ἰπ Ασγίβεοιϊες (ψῆο ἀς- 
ἢἤπεβ ἰδ 848 πεπαιδευμένη ὕβρις, Εἰλ. 
Νῖς., ἵν., 14), Ριπάαγ (Ῥγέλ., 1., 178), 
εἴς. [τ ἀρρεᾶτγβ ἴο ἢανε τηεδηξ οτ σί ΠΑ ΥῪ 
τεγεαϊ τίν, 7ασείϊομδπεος, ἀπὰ ἴο πᾶνε 
δουιίγεά ἐμὲ εν] βεῆβε οὗ ,ηέυοϊἑἐν οσ 
φομγγιἰϊίγ, Ἡδκετε ἰτ 8 ἰᾶκεὴ ὉΥ 50πΊα 
(ε.5., Ὑτεποῖ, ΕἸ1.) το θὲ ἰδέϊηρ μέσ κεα 
ἔτοπι μωρολογία Δηὰ ἴἰο ἀεποῖε, τπετεΐοτε, 
ποῖ {ἢε 5ἰπ οἵ πε τορι τηεγεῖγ, θυ τῃς 
“6ν]]} ὐδδηϊῖαβ᾽ (πὶ πηᾶππεῖβ οὐ Ῥνοτ 8) 
οἵ ἴῃς νἱν, σοάϊε88 πλδη οἵ τῆς ννουὶά "᾿ 
(ΕἸ1.). ΤῊϊβ ἀδρεηά8 90 ἴδσ οη πε δοςερί- 
δηςε οἵ τῆς ἀϊβ)υηςεῖνε ἥ 45 ἴῃς ῥγορεσ 
τελάϊηρ, Ὀυξ τᾶν Ῥὲ Ἂβϑεπιδ!ν οοτταοῖ. 
ΑΝ δηὰ οἵδεγ οἷά Ἐπρ] 8 Νεγβίοπβ ρὶνα 
7εβῆηρ, εχοερὶ ΝΊοΙ., νἤο ἢδ8 λαγίοένν, 
πὰ {πε ΕΠεπι. νυ ἢ ρίνεβ βονγεν.---- 
τὰ οὐκ ἀνήκοντα: ἐλίηρς τολίεν αγε ποὲ 
δεεπιΐν. Τῆς δτίίοϊς 888 πε ργεά. ἔογος 
το "ας τίηρβ ΒΟ τε ποὶ 56 θην" 
(Μεν.; οὐ ννίη.-Μουϊι., Ρ. 610). Τῆς 
τεδάϊησ, ἢονενεσ, νατῖεβ. Τῆὲ ΤΕ ἴἰβ 
βυρροτγιεᾶ ΌΥ ἴῃε ρτεδὶ π|488 οἵ Μ55--- 
ῬΟΚΙ, εἴς.; δυῖ ΒΜΑΡ, εἰς,, ρῖνε ἃ οὐκ 
ἀνῆκεν, νὨϊοἢ 18 ἰο Ῥὲ ῥτγείειτεά. Τῆς 
οἴδυβε 15 ἴῃ δρροβιτοπη ἴο {πε ργεοεάϊηρ ; 
δυὲ ΡγοΌΔΟΪΥ Οπἰν ἴο τε Ἰαϊξοσ ἔννο πουῃβ, 
μωρολογία Δηά εὐτραπελία, 48 ἴπεδε ἔοτπὶ 
τῆς ἀϊτεςι οςοπιίταϑβί τὸ {πε (Ο]]ονγηρ εὐχαρ- 
ἱστία. Οἵ. τὰ μὴ καθήκοντα οἵ Κοῃη. 1. 28. 
--ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία: ὀὁμέ γαΐ)ιεν 
εἰνίηρ ὁ ἱμαπὰς. Ἴδε Ὀγαομυ]ορν (ο΄. 
161, Ονεολ Οναρε., ὶ 7γο5, 3) τεαυΐγεβ ἔστω 
οζ τδῖπεσ γί ἴο Ὀε βυρρ!εὰ, ΤΕΣ 
εὐχαριστία 8 υπάειϑίοοά ὉΥ 8οπὶῈ ἴο 

ΝΟΙ, ΠΙ. 

τεδῃ ργαξσίοις εῤεεοῖ ((ίετα. ΑἹ.; «180 
7εγ., πῇ ἃ ῥεγλαῤδη), οὐ ῥίοις, οαϊγέηρ᾽ 
ἀΐβοουγβα σεηθγαιν ((αἱν., οα τπε δηδίοι 
οἵ (ΟἹ. ἵν. 6; Ρτον. χί. 6). Οἰδπεζβ ψίνς [᾿ 
ἴδε βεῆδβε οἵ εονηγέεομις βρεεςῇ (Μοσ.). Βυξ 
τῆς ἰάεα οὗἩ ρταοίοι:β βρεεςἢ ψουἹά ὃς εχ- 
Ῥτγεββεά γαῖποσ ὃν εὔχαρι, ἀπά, ἃ5 Μεγεσ 
Ῥοϊπιβ ουΐ, πε σοπίγαβὲ νηὶ ἢ νου]ά ἴδ 8. 
ταβαε νου]Ἱά δε 1655 ἴῃ Κεερίηρ ἢ “τῆς 
ΟὨΒγίβιίδη οβασγδοῖεσ δηᾶ ἴῆς ῥζοίουπαάϊ Υ 
νἱνϊὰ ριεῖν οὗ πε Αροβεῖς", Οχ ποιδίηρ 
ἄοεβ πε πῖογε ἰηβίβὲ τπδπ ὁπ ἴῃς ρτδος οὗ 
τλαηκίπαββ, ἀπὰ {πε ἐχργεβϑίοη οὗ ἰϊ, ἴο 
αοά ἴον {δε ρὶτιβ οἵ Ηἰβ ἴονε ἴο κἰπῆι 
τε. 

γε. 5. τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες: 
ν ἐλπὶς γε ἄποιο, δεὶπρ ατσαγε καί. ΤὩς 
ΤΕ τελᾶβ ἐστε -- γε αγέ (ἢ ὈΡΚΙ,, 
Τδεοά., ΤΒΕΟΡΉΥ!., εἰς.), ἑακίηρ ἰε τα 
τῆς ρδγιϊςῖρ!ε 85 Ξξξ “γε δῖα ἄννασε ". Βυῖ 
ἴστε (νης ἢ 8 Βυρροτιεὰ Ὁγν ΒΚΑΌ"6Ρ, 
ΜΝυϊρ., σοιῃ., 84ῆ., Βοῆ., Αστη., ΟἾγυϑβ., 
εἴς.) πχυβὲ θὲ ρσείεστγεᾶ. Τῆς ρῆγαβςε ἴστε 
γινώσκοντες 18 ἐχρίαἰηεὰ ὉΥ 5οπὶδ 48 ἃ 
Ηδεῦτ. ἴογπι, οϊ]οννίης ἴθ ννε]]-Κποινη 
υ8εὲ οὗὁἨ ἴδε ᾿ηΐ. ννἱτἢ τὰς ἤπ. νεγῦ, οἵ δ5 
δΒανίηρ ἴδε οτος οὔ ἴδε ραγιϊοὶ ρ]ς ἢ 
τς ἤη. νεῖ ἱπ βυο δχργαββϑίοηβ 45 
γινώσκων γνώσῃ (ἄεῃ. χν. 13); ἀπά 50 
τε ἘΝ τεπάδιβ ἴτ--ἦ γε Κπον οὗ ἃ 
Βυγεῖν ". Βυῖ ἰπ βοῇ ἐογπγυῖς τἰἢς 
βαρεθ νετῸ οσουζβ ἰῃ ὈΟΪ οΆ565, ννυῆεσοδβ 
Βεσε ψὰ ᾶνε ἴννο ἀϊβιίηςι νεγῦ8. Ηεπος 
ἰξ 185. θεβϑὲ τεηδογεά--- γε Κπον, θεΐηρ 
Αννᾶτε τπαῖ᾽". ΙΕ 5 δῇ ἀρρεδὶ τὸ {πεῖν 
ςοπεοίουδηςββ οὗ ἴῃς ἱποοτῃρδε δ ν οὗ 
Ἡτρ μεν Μ 8 ἐπε πἰρπεηίαπος οἵ ἴδε 
ἰηχάοπι Οἱ . [π|Ὶ5 ποῖ πεοδββᾶγυ, 

ἐβειϑίοτε (ἢ νου Ἡοϊηδππη), ἴοὸ ρυῖ 
ἃ []] βίορ βεΐνψες πε ἴστε ἀπά ἴπε 
γινώσκοντες, ἀΔηὰ πιᾶκε ἴστε τείες ἴο ἴδε 
ῥγεοεάϊηρ βἰδιετηθηῖ. Νογ ἰβ ἴπετε ΔῃΥ 
τεᾶβοῃ ἴοσ ἰακίηρ ἴστε 85 Δη ἱγηρεζ. (80 
ΨΝυϊς., Βεηξ., εἴς.) ἰπδίεδλά οὗ πη ἱπάϊς. 
Τῆς τοῦτο τείειβ ἴο ννῆαιὶ ζοϊΐοισς, απὰ 
ἴδε γάρ ἱπεγοάτιοεβ ἃ τράβοῃ ἰοσ ἴῃς ἔογγηεσ 
ἱπ)υποιίοπβ. ὙΠαβε ἱπ) υποιϊίοηβ ἀγὲ δη- 
ἰοτοςὰ ὃὉΥ ἃ τεΐεσεηςε τὸ ἴῃς γεδάεγ'Β συνῇ 
Κηονϊεάψε, ἂἀπά ἐμαὶ τείδσεπος ἴοὸ {ῃεὶγ 
Κηπονϊεάρσε ἰ8 τηλάς ἱπ ἀϊγεο ἄρρεβὶ ἴοὸ 

23 
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δ. Τία. ἢ, καὶ "θεοῦ. 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ν. 

6. μηδεὶς ὑμᾶς " ἀπατάτω " κενοῖς λόγοις - διὰ ταῦτα 

μηδ αν, γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς “Ἥυἱοὺς τῆς ὁ ἀπειθείας. 
εἰ Ὸος. χν. 

1Ο, 14, 58 ἱ.; ΤΟΙ. ἐΐ. 8; 16 πδϑ ἰΐ. 2ο ; Εχοά. ν. ο; 105. νἱ. 6. ἁ ΟὨ. ἱἐΐ. 2 τεδ, 

ἸΧριστον 14, Δ]. ; θ. κ᾿ Χ᾿ Ατ.-εγρ., Ασηργβῖ., ἃ]. ; Χ. τον θεον ΕἸΒ., Ατ.-ροὶ., Τβάτσι,,. 

τῆεῖτ σοπβοίουβπεββ8.-- -ὅτι πᾶς πόρνος ἢ 
ἀκάθαρτος : ἐλαέ πο 7ογπίεαίον οΥ μπείξαπ 
ῥέγϑοθ. Οη ἴῃς Ηεδτ. ἑογσηυῖα πᾶς . . . 
οὐκ, “ἐνεγυ οπε.. .. 8841} ποῖ," βεὲ θη 
ἦν. 20 ἀῦονε δπά Δγίπ.- Μουΐε., Ρ. 20ο.--- 
ἣ πλεονέκτης : 0,7 εουείομς να. Τῃε 
πλεονέκτης ἀρρεᾶτβ Βεγα δραὶπ ἴὸ ἢδνς 
ἰϊ8 Ῥσορεῖ βεπβὲε, δηὰ ποῖ 8ηγ βεζοηδδγυ 
Δρρ!ἰςδιίοη. ---ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης: 
τοῖο ἐς αν ἑάοίαίεγν. ΤῊϊβ τεδλάϊηρ οἱ τῃ8 
ΤῈ [88 ἴδε βυρρογὶ οἵ ΑΌΚΙ,Ρ, 8ϑυτι.- 
Ηδσοὶ., Βοῖι., Ασγῃῖ, Οἤγυβ., εἴς. ὅμι 
ἔμετε γα ἴννο ἱπιεγεβίϊηρ νατγδπίβ, υὲς., ὅ 
ἐστιν εἰδωλολατρεία, νν» Ὡς ἢ ἴδ ἴπε τελάϊπ 
οἵ 6, ΨΝυΐς., αοιῇ., ϑγτ.- Ρεβ. (ργορδὍ]}), 
δηὰ ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, ν»ῃ ἢ ἰδ ρίνεῃ 
ὃὉγ ΒΝ, 63, ]εγ., εἴς. ΤὍς οδοῖςς τιβὲ 
δε Ὀεῦννεεη ἢ ϊ8 ἰαϑὶ δηᾶ τῆ ΤΕ. Οπ (δς 
νβοἷς ἴῃ ἔογγμεσ ἰ8 ἴο Ρε ρῥσγείεγγεά (ντἢ 
ΤΠΥ͵ΥΤΊΨΝΗΕΝ) οη ἰεχίυδὶ σγτουπάβ, δπὰ 
μαι τεδάϊπρ υν}}} ἰδ ἢᾶνς ἴῃς ἴοτος οὗ 
“ΥΏΙΟΝ ἰ8 ἴπῈ βᾶπιε 28 δὴ ἰάοϊαϊοσ "". 
ϑόοιῖς (Η τσὶ., εἰς.) τεΐεγ {πε τγεϊδεῖνς (ὅς) 
ἴο 8411] (ἔχες ριενίουβ πουπβ; δυὲ τῆς 
δηδίορυ οἵ (οἱ. 11}. ς ἰ8 ἀραϊηβί {μαῖ. 1᾿ 
ἰ8 τὰς παῖ γογπίοαξοι ἀπιὰ μποϊδαηπεςς 
ταῖρι αἶβὸ τε] θὲ σα ]1 6 ἔοστῃβ οὗ ἰΔο᾽ δίγυ. 
Βυϊῖ τε ροΐπε ἤεγε βεεπὶβ ἴο ὃ6 {παὶ τῃς 
εουείοι5, ργαοῤίπρ τῆδῃ ἴῃ ραγίίοιυατ, ννῆο 
τλᾶκεβ ἃ ροὰ οὗ Μασηπιοη, ἰ8 τους ἢ ἴδε 
βᾶτης 85 ἴε ψνογβῃίρρεῖ οὗ δ ἰάο] ; δηὰᾶ 
τῆς πλεονέκτης ἰ8Β ἴ818 τηδάε βυηοην- 
τηοῦβ στ τῃς εἰδωλολάτρης ἱπ οτάετ 
ἴο 5βεϊρτηδίίβς ἀναῆίος 848 ἃ βρεοι ἤοΔ ΠΥ 
Δηιὶ- ΟὨγίβείαθ νὶςς, δβϑεπίδ!ν ἱποοπ,- 
Ραῖδὶς ἢ τς δβρίγις οὐ 58ε1ςβδογίῆςς 
ψΒΙΟἢ 15 οὗ ἴπε νεγν Ὀείπρ οὗ ΟἸγίβιϊδη τ 
Ὡπά ννᾶβ ἱποιϊοαϊεὰ 90 βίγεπυουβῖν ὉΥῪ 
Ῥαὺὰϊ πἰπιβεῖῖ.---οὐκ ἔχει κληρονομίαν: 
λας ἱπμεγίίαποο. ὙΠε ἔχει 18 τ Κεη ὉῪ 
Μεγεῦ ἃ8 ἃ ᾿ᾶβε οὗ ῥγέφεηέ ἴοτ γμέμγε, 
τολικίηρ ἃ ἰοοκεά-ἔο Ἴνεηὶ ἃ5 Ἰυδῖ 8 
φεταίϊπ 48 ἢ ἰἴξ ννεσεὲ δἰτεδὰν νὰ 8. 
Βυε ὶξ 8 γαῖ μεσ ἃ ὑσορεσ ργεβθηΐ, ἄρρτο- 
Ῥτίαϊς ἤεγε 88 ἔπε Ἴχρζεββίοῃ οἵ ἃ ὑσχίῃς!ρ]Ὲ 
Οτ ἴαν; οἵ. Ννῖη.- Μουϊε., Ρ. 331.-ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ: ἐπ ἐδε 
Κιίηράοηι ο7 Ογίςσὲ απᾶὰ Οοά. ΤὍῆε οἴδιυβε 
888 Ὀξεη ὑπάεϊβίοοά 88 ἂπ δβηττηδίίοη οὗ 
ΟἸ γίβει'β ἀοάπμελδά, 48 1 -- “τῆς Κιηγάοτῃ 
οὗ Ηἰπὶ ψῆο [8 δὲ οῆςε Ομγίβε αηά ἀοὰ" 
(Βεζαᾳ, Βεης., Εὔςκ., Ηα1].); ἀπά βοπῖς, 
στ (5 νον οὗ 118 ἱπιρογί, πᾶνε μεὶά τ 
ἴο θὲ δῃ Ἐχδπηρῖς οὗ τῆς δρρ!ἰςαιίοη οὗ 

5Βδγρ᾽βτυῖε. Βιυῖϊτπαῖ γα]ε ἰ8 ἐπλρρ! ς 0 ]ε 
Βεῖτα ὈΥ τεᾶβοῃ οὗ ἴῃς ἔαςι τμδὲ Θεός ἰ5 
ἰπάερεπάεης οὗ ἴδε δγείοϊς δπὰ οἼοςῦσς 
ἰηάεεὰ νἱίβους ἰξ ἴῃ ἴῃς ρῆταϑθε βασιλεία 
Θεοῦ (ἱ Οος. νἱ. 9, 1ο, χν. 560; Δ]. ν. 21). 
Θεοῦ Ὧ8β ἴδε βδπὶς εὐῤναείὶς ἴοτος μετα 
Ὧ5 ἴῃ σ (ος. ἰϊϊ. 22, εῖς. Τῆα ἱπηράοιι ἰ5 
ΟἈνγίςἰ'ς5, ςοπηπι ες το Ηΐπὶ πονν, Ὀαϊ το 
Ὀε ἀεἰϊϊνετεά ὕρ αἱ 1.8ὲ το αοά, ννῆο ἰ5 ἴὸ 
Ῥε 8οῖε ἃπά δϑβοΐυῖϊς ϑονεγείσῃ (1 Οος. 
χν. 24, 28). 

Ψνες. 6. μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς 
λόγοις: ἱεέ πο οπε ἀξεεῖσε γοκ τοἱὰ ναὶκ 
τοογάς. Α 8οϊεπιη νγαγηίην, πιδάς ἴδε 
τῆοσγε ροϊηϊεά ὃν θεΐπρ' ρίνεη νυἱεπουῖ ΔΩΥ 
ςοπηεοῖίηρ ρασγίῖςϊε. κενός ἰβ “"ναϊῃ "" 1 
ἴδε 86ηβε οὗ ορρηιῥέν, πους με βυρβίδπος 
οὗ τγυτἢ οἵ τεραϊϊν, δῃά 80 --  τοῤλίξέϊξαϊ ; 
ς΄. κενολογεῖν ἰῃ 1538. νἱἱ. τς. Βυῖ ττδδὶ 
ἰ8 ἴῃε τεΐδσεποε ἡ ϑόπης {πὶπκ ἀεαέλεπ 
ῥλήϊοεοῤκεγς αὐτὰ Ἅεευς ἅτε ἴπ νίενν (ἀτοι.), 
οσς γμαάαϊδεγς ἴῃ ραγίουϊας (Νεαπὰ.), ος 
απέϊπονείαη Ολγίσέαπς (ΟἸ8}.), οὐ ἐεαελενς 
᾿ Οεπίϊς ἱοεπάεποὶες (Μεγεῖ), οὐ Δαϊτε 
γεέδγεπ ἐπ ἐλ Οπωγελες (ΑΌΡ.). Βαις 

ἴδε εχργεββίοῃ 18 ἃ βεπεγαὶ οπς, ἀρρ γίησ 
ἴο 811] ψνο βουρμε ὃν τδεὶς βορῃϊβιγιεβ τὸ 
ΡΑΠἸαῖα τῆς νἱοεβ ἱῃπ αυεβίίοῃ οἵ τῶδκε 
τπεπὶ 8Ρ ἴο θε πο νίοεβ. ΤΠεβε νουϊὰ 
Ῥε ἰουπά πιοβεὶγ (που ἢ ὉΥ πο ταδῆπεσ οὗ 
πεοαβδί τυ Ἔχοϊυβίνογ) ἀπιοηρ ἴμε μεδίμεη, 
ἐβρεοῖδ! νυ ἀπιοπς δυο Οεη.1]ε8 25 μελγά 
τῆς (τ ἢ ἀπά τετηδϊηςὰ υπρεϊϊενίηρ. ΤΕὶς 
ἰδ πιοϑὲ δοοογάδπε ἢ ἐπε ἀεποτχίρεῖνε 
τεζπιβ νυν οἢ ἕο] ον, υὲΣ.--ουἱοὺς τῆς ἀπει- 
θείας; μὴ . . . συμμέτοχοι αὐτῶν; ἧἦτε 
άρ ποτε σκότος. (80 Μεγ., ΕἸ].. εἰς.)--- 
ἐὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ: 
“νδεεαμδε οὕ ἐλεσε ἐκίηρς οονεεέλ ἐλ  τογαίκ 
οὕ αοἄ. Τῆε διὰ ταῦτα, »ν»ῃ]οἢ ἰδ ρ]αςεὰ 
εὐρμβεςοα!γ ἢτβι, τεΐετβ οὗ σουζβε ἴὸ 
18ὲ «ἐμ5 ἴπ αυεδβίίοη ; ποῖ ἴο ἴδε “ναὶπ 
τνοτάβ,᾽᾽ 28 ΟἾτγυβ., “.}΄.. δισδηγρεῖγν ἱπουρδε. 
ΤΠε Τεγίδιπιν οἵ ἴῃς Ὀϊνίης τοῖσι υξίοι ἰ5 
δἀάδεά 48 Δῃ επίογοεσηεηϊ οἵ ἴδε ργενίους 
ΜΆΙΠΪΏΡΒ. [1 ἰ8 ρίνδῃ ἱπ ἰεγπὶβ οὗ ἃ 
80] πη ργεβεηί (ἔρχεται) ἀπά ἰη τῆς ἴοττα 
οὗ “τῆς ψταῖῃ οὗ ἀοἀ "---δὴ ἐχργεββίοτι 
ΜὮΏΙΘΏ Τσσυρίεβ ἃ νεσὺ ἰάσρε ρίαςς θοῖἢ 
ἰπ τε ΟΤ «πὰ ἰη τε ΝΤ. ἵτηὶο ὀργὴ 
τοῦ Θεοῦ ἰ5 ποῖ ἴο δε [{ἰπιϊϊεὰ (ἢ 
ἘΪΈΒΟΠ1.) ἴὸ τῆς Ἰυάρτηεπε οἵ πε ἴδϑὲ 
ἄδλγυ, οἵ ἰδκεῃ 8ἃ8 βυποηγτήουβ υ ἢ τῆς 
υἱκαϊεία οὶ, οὐ τεβοϊνεὰ ἱπίο ἃ ἔἄρυτε 



6--8. 

Ἵ. μὴ οὖν γίνεσθε " συμμέτοχοι αὐτῶν. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 3558 

8. [ἦτε γάρ ποτε " σκότος, ε ΟΕ. [ἰ. 6 

νῦν δὲ “φῶς ἐν κυρίῳ ὡς " τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 9. (ὁ γὰρ « ἤσιο, νἱ. 
ε 

εΕ Αεἰδ χχνί. 18; Εοσω. ἰΐ. αο, χἰ ἰἱ. τ2; 2 Οοσ. ἱν. 6 αἱ. 

οὗ Βρεεοβ υἱῖἢ πὸ στϑα]ν ὈςφΒϊπὰ ἱξ, ος 
ἰδεπαῆεά βἰτηρῖνγ νυ οεγίαϊη ογεεές--- 
«ἢς νοσκίηρβ οὗ Ἴοπβοίεπος, ἴῃς βῃοσῖ- 
Ὧε58 δηὰ ἰἢς {118 οὗ 11ξπ, ἴἰῇς ρεπα εεβ οὗ 
ἴδε ῥγεβεηῖ δχίβίεηοε, εἰς. [ ἰβ ρίνεῃ ἴῃ 
ϑεσίρίυσε, ᾿υ8ῖ 48 ἴῃς ἴονε, ἴῃς τἰσδιεουβ- 
πεβ8, ἴῃς δοΙπεβ8 οὗ αοά ἅτε ρίνεη, 88 
8δη αὔεείμς πιὰ ποῖ πιογεὶν πη ἐβεεέις, Ὁ 
τλὶν οὗὁἨ 186 ρμεγίεοξ πιογὰὶ παῖυγε οὗ 
οἷ, δ διιτυάς δπὰ βεπβί Πν οὗ τῃς 

Ὄινίης Μ'πὰ τοννᾶγὰ εν]. [εἰ ἰβ δχῃ! δἰ τεὰ 
25 ορεσγδίίηρ πονν, δυὶ αἷδὸ 48 Ἰοοκίηρ ἴο 
1Π] 1156} σοπιρ] εἰεῖν ἰπ {πε ἤπαὶ δάὐιβῖ- 
ταεηῖ. Ἡδετε [18 υαΐυτε ορετγαϊίοη ἴῃ {86 
υἱεἰ πηγαῖς ἀνναγβ τηαν Ὀς Βρες δ!}ν ἰπ νἱενν, 
Ὀυξ ποῖ [πᾶῖ αἴοπε. Μεγεσ ρυῖΐβ ἰξ ἴοο 
ΠΑΙΤΟΥΪΥ ἤδη ἢε ΒδΥ8 ἰΐ 8 “τῆς νταῖδ 
οὗ ἀοὰ ἐπ ἐκε ἀαγ οὗ ἡμάρνιεκέ, ΜὨΙΟΒ 
ξυΐυγα, 88 ἴῃ νΕζ. 5, 18 γεδ  ἰβεὰ ἃ8 ργεβεηϊ'". 
--ΛἭ πὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας : πῤοη ἐδε 
2055 οἵ ἀἰϊδοδεάΐϊεπεε. Ἐὸοντ: ἀπειθείας ΝΗ 
ΡῬτείεσ ἀπειθίαςφς. Τῆς ρῆγαβε 88 ὕεξεῃ 
υϑοὰ αἰτελάν ἴῃ ἰϊ. 2, δπά ἔπε νἱὮ 
τείεσεπος ἴὸ ἴπε υπταζεπεγαῖε Ηξετε, 
ἃραΐπ, ἰξ ἀδβογδεβ ἐπ ρεγβοῃβ ἰῃ γτεβρεοῖ 
οὗ τπεῖγ “ ἐβδεηῖίαὶ ἀπά ἰμηβις ἀϊβοδεά!- 
Ἐἐπος᾿ (Ε1.). ὙἼε ἀπειθεία ἰῃ νίενν ἰδ 
τῆς ἀεπιαὶ οἵ ἔδιτῃ, ἀϊδοδεάϊεπος ἴο ἴῃς 
γα οὗἩ ἴπε ἀοβρεὶ οἵ ἀοά, δηὰ 530 ἴο 
αοά Ηἰπιβεῖῦ; βες οἡ ἱϊ. 2, πὰ οὔ. Εοσῃ. 
χὶ. 30, 32, χν. 31; Ηεῦ. ἱν. 6, ττ. 

γες. 7. γίνεσθε συμ; οι 
αὐτῶν : δέζονιε ποὲ γε ἐζεη ῥαγίακεγς τοξ ἐᾷ 
Ἴκορι. γίνεσθε Δρδὶῃ -- “ ἀο ποῖ Ῥεσοπς," 
“Βιῆει ποῖ γουγβεῖνεβ ἴο Ὀς"; ποῖ ἐστε, 
“ΡῈ ποῖ". Ὑνδι ἰβ τηεᾶδηξ ἰβ ἃ ροββί δὶς 
[Ἀ]ΠΠπρ ῬδοΚ ἱπῖο νγᾶγϑ ὉΥ ρτᾶοε ἑογβαίκεῃ. 
Τῆς ῥαγέϊεϊῥαξέοπ νι ἢ 15 περατίνεά ἰ8 
ΟὈν Οὐ ΒΥ ἰακίπρ ραστὶ ἢ τς βοπδ οὗ 
ἀϊδοδεάϊεπος (αὐτῶν) ἱπ τῃεῖγ σέεές, ποῖ 
ΠΊΘΓΕΙΥ ἱπ πεῖς ρυπίβῃτηεηῖς οὐ ἴῃ {πὸ 
ὀργή. Τῆε ἴεττι συμμέτοχος (οτ συνμέ- 
τοχος, ΤΥΝῊ) οσουτβ ΟἿἷν δετε ἀπά ἴῃ 
ἐπ, 6 ἀῦονες. Τῆς οὖν [28 ἴδε ἴοτος νυ οἢ 
1 88 ἴῃ ν. σ, ρίνίηρ τῆς ἱπέεσεηςς ἴὸ δε 
ἄγαννῃ ἥτοτῃ ἴῃς βιδίεπηεης οὗ {πὸ τυγαέᾷ 
οὗ Θοά. 

ψεσ. 8. ἦτε γάρ ποτεσκότος: [07 γε 
“νεγε ὁπὸς ἀαγάμεςς. Α ςοπείἀεσγαϊίοη ἴπ 
ΒΌΡΡοτί οὗ τῃε ργενίουβ Ἄχδογίδιίομ, υὲς., 
ἴῃς ςοπϑβίδεγατίοη ἴπδῖ νν τ τΠ ἐπὶ ἴῃς οοη- 
αἰτίου ἵπ ΒΟ ἢ δυο 5'πβ οου]ά ὃς ἰη- 
ἀυϊγεά ννᾶβ ΠΟῪ ραβδὶ ἀπά ροπε. Τῇ 
ἦτε ἴΒ ρυΐ επρἤ δος ἢγθὲ ἴὸ τῆτονν 
Βἴ[Γ688 οὐ πε ἴδοι πὶ 411] ἐλαέ ἰ8β πον 
δελίμκα τἴῇετη, ἀπά ϑυγεῖνγ ποῖ ἃ σοοπάϊτίοη 
10 ψ ΒΙΟΒ ἴπον οου]ά τενεσί. Νὸ μέν τε- 

8 ΟΒ. ἢ. 5 τε. 

αυΐτεβ ἴο θὲ βιιρριἰεὰ βετα. [118 ομηϊββίοῃ 
ἐπ τῖ8. οἴδυδε, Ώ1ΠῈ ἘΠ6 ἀέρὶ ἀτὲ δέ, ἰδ 
ποίπίηρ βίγδηρε οὔ ἱγγερυΐασ, τῆς 
δεΐηρ πρθετίεῷ ΟἾἾΥ “ ἄλφα τῆς 'μΗ 
οἴδυδε 8 ἱπιεη δὰ το βίδπά ἴῃ σοππεοιίοη 
ΜΓ δηὰ ργερᾶγε ἴῃς τεδᾶσσ ἴογ ἐπε ορρο- 
δβἰτίοῃ ἴο ἔδε βεοοη ἃ" (ΕἸ). 8ες ΕἸ]. οα 
6]. ἱϊ. τφ; [ε1ἴ, Ογδεὶ σγανι., ἢ 7δς ; 
Ῥοπαϊάβοη, ὥγεεὶ Ονγαρι., ῬΡ. 575-578. 
7 Βᾶ5 ἴο ὃὲ τεπιειηθεγεὰ δἷβο τπδὶ ἢ οοσ- 
τεϊαιίοη οὗ ἴ8οϑε ἔτννο ραγιῖοϊεβ ἢα8 ὉῪ πὸ 
ταδδπβ ἴδε ροβίτίοη ἱπ ΝΎ ατεεῖκ ννδϊοἢ 
ἴι Βᾶ8 ἴῃ οἸλββίοδὶ ατεεὶς [ἢ ροϊπὶ οὗ ἔδοι 
τ [45 ΠπῚ|6 ογ πο ρίδοε ἴῃ τῇς Οδιμοῖϊς 
Ἐρίβι1ε8 εχοερὶ σ Ρεῖ. (1ο βοπὶς Ἔχίεπί), 
οὐ ἰπ, 2 Τδεξβ., τ Τίη., Τίς, ῬΏΣ] π,., 
δηᾶ [ἢς Αρος., δπά ἰδ σοπηραγδιίνεϊυ τᾶγα 
ἐνϑη ἴῃ ἴῃε ἀοβρεῖβ; οὐ. ΒΙ.β8, ὥγανε. οὔ 
Ν. Τ᾿. Οτεεῖ, ΡὉ. 266,26). Τῆε αὐδδβίσαοὶ 
σκότος, ἰπεϊεδὰ οἵ ἐσκοτισμένοι οἵ 5, τ]: 
ςοποτεῖς ἔογπι, δ ἀβ στεαῖγ ἴο {πε ἔογος οὗ 
τῆς τερτεβεηϊδίίοη. ὉΠΟῪ Μέσα ἀδγκηεβ8 
ἰιβεῖ ἢ, --ορεγβοπβ “ ἰπ Ὥοτη ἀδικπεββ ὃ6- 
ΟΟΠΊ6Β ν]5:0]6 δηά ἢοϊάβ βυναν " (ΤΒδγ.- 
Οτίπιση), 80 υἱέεε!ν βυηκ ἴῃ ἰσηόγδηςς οὗ 
Ὀϊνίηςε τπίηρβ, 80 ὑνΒΟΙΪγ Ἰοβὲ ἰῃ τῆς εν!8 
δοςσοτηραηγίηρ 500 ἢ ἱρπογᾶηος ---νῦν δὲ 
φῶς ἐν Κυρίῳ: ὁμέ ποῖο γε αγό ἰὴρπὲ ἐπ 
ἐλα Γιογά. Ἰηβιελὰ οὗ ννῶδι πεν οὔςα 
Ψεῖς ΠΥ Παὰ Ὀεσοπια επὶρδιεπεὰ Ὺ 
τδε ἀοβρεὶ, ἀϊβοεγηοτβ οὗ Ὀϊνίης ἐγυτῇ 
δηά βυδ)]εοῖβ οἵ ἴῃς πενν ἴπἴπ' ννὩϊςἢ ἐξ 
ΟΡεἢ8 ἴο τηεῃ. ΤὉῆε ςοπιρΙεἴςηεβδ οὗ ἴδε 
οὔδηρςε ἰ5 ἱπάϊςδιεά ἀραΐπ ὃν ἴδε υδς οὗ 
τις δρβίσαςς ἴδγῃ)---δὸ ροββεββεὰ δηὰ 
Ρεπεϊγαϊεὰ ψψεγε ἴον ὉΥ (δαὶ (συ ἴμαὶ 
ἴμεν οουἹὰ Ὀς ἀεβογίρεά τοὶ βίΊρῚν 88 
επἰϊρλίεπεά Ὀὰϊ 88 τμεπιβεῖνεβ πονν ἱερ λέ. 
Απά τΠ1|8 “ἴῃ τῆς Ι,οτγά,᾽" ἕοσ ἴξ ννῶβ ἴῃ 
νίγτας οὗ {δεῖς {ε]Ἰοννβὶρ νυ ΟἾγίβι 
παῖ τ818 παν Δρργεμαηβίοη οὗ ἰπίηρβ 
οᾶχης ἴο ἴπεῖη, ἱγαηβίογπγίπρ τμεὶγ ᾿ἵνεϑ. 
-ὡς τέκνα Τϑ περιπατεῖτε: τοαΐὰ ας 
ει άγεπ οὕ ἐἐρκέ. Ὑῆε βισοπρ δρβίγαςιβ 
σκότος, φῶς, σοπιε ἰπ δεν Ὀείοτε τῃς 
ἐχῃοσγιδιίοη πὰ πιᾶκα ἰξ τῆοσε ροἰϊπιςά. 
Τῆς οπιίαβίοη οὗ οὖν ΟΥ ΔΠΥ 5: ΠΊΠΔΣ Ρᾶτγ- 
οϊε δάάβ ζωσῖπεσ τὸ ἴῃς ἕοσος οὗ ἰῃςε 
εχμοσγιδιίοη [{ τπεβεὲ Ἑρμεβίδπβ ννεῖς 
τον “Ἰρῆι ἴπ τῆς Τυογὰ,᾽ ἰὸ νᾶ8 ποῖ ἴογ 
τπεπηβεῖνεβ οπἱν δυῖ ἴοσς οἴμεῖβ. ΤΟΥ 
νέα Τα ]εὰ το ᾿ἵνε ἃ [1 Ὀεβεσπιίηρς [μ088 
ἴο νῇοπι ΟἸγίβιίαπ Ἐπ] ριεηπιεης πὰ 
ῬΌΓΙΥ μαά Ὀεοογὴς {πεὶσ ρσορεσ παῖυσα; 
ο΄. ἴρὰκς χνὶ. 8; ]οἢπ χίϊ. 36; τ Τ685. 
ν. 5. Νοιδίηρ 15 ἴο ὃς πηδάε οὗ ἴδε 
δῦϑεπος οὗ πε δγίϊοῖς βεγε ἱπ οομίγαβε 
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1 Βοπα, αν. καρπὸς τοῦ φωτὸς Σ ἐν πάσῃ ᾿ἀγαθωσύνῃ 5 καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 
χ4; αἱ 
ν. 22; 
4 ΤΒεεδ. 

1. 11. 20 ἷν. τ8; ἃἀ Ηεῦ.) οὨΪγ. 

ἀληθείᾳ), 1ο. "δοκιμάζοντες τί ἐστιν 'εὐάρεστον τῷ κυρίῳ 11. καὶ 
ἴσα οοἶν; ΝεΒ. ἰχ. 35. κ Οοπβίσ., Εοτῃ. χἰϊ. 2; βεα ακα χίν. τὸ σε. 

(ΩΣ εἰ Ῥαυ! (δῆ 
1 Κοσα. χὶϊ. σ ; ῬΒ1. 

᾿πνευματος ὈΞΕἾΚΙ, εἰς., ὅγτ., α]., Οἢτ., Τβάγι,, ἤδη, αἱ. ; φωτος ΒΑΒΌΕΕΕΡ 
6, το, 17, 47, 672, 179, 213, 4]., 1τ., νας.» ὅτ. Ασ.-εγρ., Οορε., 8848., Εἰὰ., Αστὰ., 
Μακετίοη., 1,41. Εδίδετβ. 

3 ἀγαθοσυνη ὈΕΕῸᾺΡ 37, Αἱ. 
ΣΈΟσ κυρ.» θεω ὈΕΟΘ, ἴϊ., ν.» 1υαὲ. ἙΔίδεΙΒβ (εχο. Αὐρ.). 

ΗΠ} τοῦ φωτὸς οἵ νεῖ. 2, ἔπε ρεηεγαὶ 
Ργαςῖος Ῥεΐπρ' ἴο ἱπβεσγὶ ογ οσηῖε ἔπε ἀγεῖςοὶς 
ἴῃ ἴδε οα8ς οὗ τῆς ρονετηεὰ που ἀςοογά- 
ἰῃρ' 85 πε ψονετηΐηρ ποὺπ [88 ἰΐ οσ 'ναπῖβ 
τ Ἐοβε᾽ 5 Μιάάϊείοη, Ο» ἐλ αγεοὶ Αγέϊεῖσ, 

111.» 3» 7, Ρ- 49)- 
ες. 9. ΣᾺ καρπὸς τοῦ πνεύματος 

[φωτός]: Μὸν ἐδε ὕγμεὶ οΥΓ ἐπε ϑρίπε [ἐμὲ 
ἐλ]. δε τεδάϊπρ οἵ ἴδε ΤΕ, τοῦ 
πνεύματος, ΜὨϊοἢ ἰΒ τπαὶ οὗἩ βΒυς ἢ υποῖδ]8 
85 ὨΚΙ,, πιοβὲ ουγεῖνεβ, ϑυτ.- Ρ., ΟἾγυϑβ., 
εἴς., πιυδὲ ρῖνε ρίαςε ἴο τοῦ φωτός, ννῃϊο ἢ 
ἰβ ϑυρροτιεὰ Ὁγν ΒΑΡ ΠΕΡ, 62, νυϊᾳ., 
αοιΒ., Βοδ., Αγπι., Οτίρ., εἰς. Τῆς πνεύ- 
ματος ἰ5 ρτοῦδοΐν ἃ οοτγεοιίοη ἔγοπι Οἱ]. 
ν. 22ὥ. Τα ψ μοΐε νεγβα ἰβ ἴῃ Ἴεἴεοι ἃ 
Ῥδσεηιῃοβὶβ, ἀπὰ ἰβ ῥγίπιβὰ ἃ8 δυο ὉΥῪ 
τε ΕΥ͂. Βυὲ ἰξ 18. ἃ ραγεηιῃοβὶβ υν ἢ ἃ 
Ῥύγροβεα, ἴῃς δείπῷ δῖ οπος ἐχρίδπδ- 
ἸΟΤΥ ἀπά οοπῆσπηδίοσυ. [1Ἐ ρίνεβ ἃ τβᾶδοπ 
ἴοσ ἔπε ργενίουβ ἱπ͵ ποίου δηὰ δὴ εη- 
(ογοεπιεηῖ οἵ ἱξ ; ἰῃς ροΐηϊ Ὀθείῃρ 1Π|8--- 
“ ΝΑΙΚ ἃ5 1 ομάγρε γοῦ; ἔοσ δηγιπῖπς 
εἶβε τνουἹὰ ὃς ουὧἭξ οὗ Κεερίπρ ἢ νῃδῖ 
ἰδ Ῥγορεζσ ἴο τῆς ᾿ἰρῆϊ δηά ἰβ ρσοάδυςθᾶ ὈὉγ 
ἱε", καρπός, ἡγμὶέ, ἃ Βρυταῖῖνε ἕεττη ἴοσ 
διε πιογδὶ γεϑυ 5 οἵ τῆς ᾿τρῆτ, [18 ργοάυοῖβ 
8ἃ8 ἃ ὙΠοῖε; οὐ Μαῖξ. 1. 8; ΡὮ1]. ἱν αὶ, 
εἴς. [Ιπ τῆς οοτγεβροηάϊπε βίδίεπηθηϊ ἴῃ 
(41. ν. 22, ννῇεις ἰἢς καρπὸς τοῦ πνεύ- 
ματος 15 οοπίταϑίεὰ νυν τὰ ἔργα τῆς 
σαρκός, {πε δίπρυϊασ ἰεγπι τῇδ 8150 5ὺρ- 
δεβὲ [δε ἰάεα οὗ ἐπε ὑπιγ οὗ τῆς 1Πεὶ δπὰ 
ςμδζαοίεσ γεβυϊ πρ ἔγοπι ἴῃς ϑρίτίτ.---ἐν 
πάσῃ ἀγαθωσύνῃ: ἰς ἐπ αἰΐ ροοάπέςς. 
ἐστι, ἐς, οοησὲδίς, 15 ἰεῖς ππεχργαββεὰ αἤογ 
καρπός. Τῆς πάσῃ Πεῖε ἀρϑίῃ [88 ἴπε 
ἴοτος οὗ “ἐνεγυ ἴογπιὶ οἵ," --ἰη ροοάπεββ 
ἴῃ 811 118 ἔογγιβ. ΤΒς ποὺ ἀγαθωσύνη 
ἌρΡΡεδιβ δραὶπ ἴῃ Ἐοπὶ. χνὶ. ἱ4; Οδὶ. ν. 
22; 2 ΤὭεβδ. ἱ. τι. Ὑδυβ ἰτ οσσυτβ ΟἿΪΥ 
ἔουτ τἰπη68 ἴῃ (ς Ῥαυϊης νυτιτπρβ. [Ιἰ ἴ5 
υϑεᾶ ἰπ ἴδε ΤΧΧ, Ὀυϊ ἀρρεᾶτβ ποὶ ἴο 
Ῥεϊοηβ ἴο οἰαββίοδι ατεεῖς, [11 νδγὶεβ 
βοῖηενν δῖ ἰη βεῆβε. [τ ἴῃς ΟἿ᾽ ἰξ πγθᾶπβ 
βοπιεϊπηε8 ροοά ἃ8 Ορροβϑά ἴο ὃν] (Ρβ. 
χχχν!. 20, 11, 3), Βογηετπη65 Φη 70» δέ 
(Εςοῖεβ. ἵν. 8), δβοχηδίίπηεβ δεηευοίσμοε, 
ἴδε Ὀουπιὶδι! ροοάπεββ οὗ αοἀἁ (Νεῇ. 

ἰχ. 25). Ηετε δπά ἰπ {πε οἴμεγ Ρδυϊπε 
Ῥαββᾶρεβ ἰϊ 18 ἌΚεη Ὀν βοζῃς 'ἴπ ἴῃε βεπβς 
οὔωῤγιίρσλίπεςς, Ὀὰϊ Δρρεδγβ γαῖ εσ ἴὸ τῆσδ 
αεέϊυε σοοάπεβ8, δειεῆεέπος; οὗ. Ττεπςδ, 
δ». Ρ. 218.---καὶ δικαιοσύνῃ: απὰ γὶρ ἀί- 
ἐοι5μό55. δικα Βεγε 85 με βεῆβ8ς 
οὗ γεοξἐμαάς, ῥγοδίίν, πεεάοπι ἴτοτχ ἐδε 
ΤΑΟΓΑΠΥ ᾿τοηρ᾽ οἵ ἱπιρετέεςξ, 45 ἰπ Μδῖι. 
1ϊΠ|. 15, ν. 6, το, 20, εἴο., ἀπά 45 3180 ἱπ 
βυςἢ! Ῥαυ] Ὦης ραββαρεβ ἃ5 οι. νἱ. 13, τό, 
18-20, νἱῖϊΐ. το; 2 Όος. νὶ. 7, 14, εἴς.--- 
καὶ ἀληθείᾳ : ἀπά ἐγμέλ. ἤθεια δετε 
ἴπ ἴδε βυδ)εςτῖνε βεῆβε οὗ ν»ιογαΐ γῆ, 
δἰποοσΥ ἂπά ἱπίερτι 845 ΟΡ, το 
“αϊφελκοοά, Ἀἀγῥοογίαν ἀπὰ ἴῃς ἴἶκε; οἱ 
]Ἰοπη 11]. 21 ; σ Οος. ν. 8; Ρῃϊ]. ἱ. σϑ, εἴς. 
ετε, ἴμεπ, ΟἸσίβείδη τηοσα εν 8 ρίνεπ 
ἴπ [18 ἴῆγεε ρστεδὶ ἔογπιβ οἵ ἔπε ροοά, τς 
7ι6ὲ, τῆς ἐγμε. ΑὉδοῖς ςοπηρᾶγεβ τδὲ 
“)υδβεῖος, πλεγον, δηά ἐγυ τ " οἵ τε αο5- 
Ῥεῖβ δηὰ Βυιίετγ'β “"7}υϑέῖςε, (ταῦ, δηά 
τεψατὰ ἴο πε λυ δὸ το Ἴ 

ἐσ. το. δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεσ- 
τὸν τῷ Κυρίῳ: ῥῤγουΐηρ τολαὶ ἐς τοοῖ!- 
ῥΙεασὶπρ ἰο ἐπε 1,ογά. Τῆς ἐχβογίδείοα 
Εἶνε ἵπ νεῖ. 8, ἰηϊετγυριεᾶ ὈΥ ἔδα επ- 
οτοαπηεηὶ ἱπίσοάδυςεά ἰπ νεῖ. 9, ἰβ πον 
οοπιϊπυεὰ δη ἐχρίδἰπεᾶ. Τῆς ἰεϊ ρίαὶ 
βεηΐδηςε ἀεῆπεβ ἴδε ταί αὶ ΜνΠΙΟ ἢ ννᾶ8 δπ- 
ἡοἰπεὰ ἰπ τεβρεοὲ οὗ τῆς νῶν ἴῃ ψ Ὡς ἢ ἰξ 
15 ἴο Ὀ6 τηδάε ροοὰ. [ζ ἰβ ἃ τσαἱὰ νι ῃῖς ἢ 
ἰ8 ἴο θὲ ἴᾶκεπ ὕρ δηά οδετίεὰ οικ ἱπ ἴδε 
᾿ρῆι οὗὨ ἃ οοπβίδης {ταὶ οὗἩ ννδδὲ ρίεδλϑες 
τῆς Ιμογτά. ΤἌε νεῖ δοκιμάζειν Βετε ἢλ5 
[18 τί πηᾶσυ 56η8ε οὗ ῤγουίηρ, ἐεεέϊηρ᾽ (ο΄. 
Εοπι. χίϊΐ. 2), ταῖπεσ ἰῃδη [185 βθοοῃ 
βεηβε οὗ ἀῤῥγουΐηρ (ς΄. Εοτι. χίν. 22; 
1: Οος. χνὶ. 3, εἴς). Ηεσε, τδεγείοσγε, ἰδς 
δοκιμάζοντες ἐχρζεβθεβ ἴδε ἰάεα οὗ {δε 
οΑγθῖι! τα], “τῆς δρείν!γ ἀπά εἐχρετὶ- 
ταεηῖδὶ ἐπεγρυ ᾿ (Ε1.), πεοεββαγυ ἴο τδς 
ΨΚ. Τῆς δῆϑννεσ οὗ ἴῃς ςοηπβοίδεπος 
(Κοπι. χὶν. 23), ΟΓ σοπίοσπη Ὑ ἴο ἴδε 
ἀοβρεὶ (Εοπι. 1. τό; ΡΒ], ἱ, 27), ἰβ φίνεη 
εἰβεννῆεσε 88 {πε ἰεβϑὶ οὗ ἰδς Ομ βείδη 
γ ΑΚ. Ηδετε ἰϊβ οοττεβϑροηάδηςς υδ 
ψν παῖ ἰβ ρῥ᾽δδβίηρ ἴὸ αοά ἰ5 ρσίνεῃ 885 ἰϊ5 
ΒΔ] ργτοοῦ δῃὰ [18 πιοβὲ ἀϊβείηςξῖνε ομαγαο- 
τεγίβεις, εὐάρεστον ἰβ Ῥεϊϊεῖ τεηἀεγοά οα 
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μὴ " συγκοινωνεῖτε τοῖς “ ἔργοις τοῖς " ἀκάρποις τοῦ " σκότους, τὰ ῬΒΪΙ. ἱν. 

μᾶλλον δὲ καὶ " ἐλέγχετε. 12. τὰ γὰρ “ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν ΠΝ "δή 
ΟὨΪΥ. 

Ὁ Εογα. χἰϊὶ. 12 οὨἱυ; δεὲ 1 Οος. ἷν. 4; πᾶ. χχΐχ.' 1.5. ο Μαῖι. χὶϊὶ. 24 Μασγῖς; Τίς. ἢν τᾷ; ἃ Ῥξε, 1.8; 
7πᾶε 12; δες σ (οσ. χίν. 14; Ὑνἰβά. χν. 4. Ῥπ οδα 1:}.. 20; τ Οος. χὶν. 24; 2 Τίτῃ. ἱν. 2; Τίς. ἱ. 
9, 13, ἰΐ. 15; Χεη., 5 γρεῤ.» νἱῖλ!., 43. ᾳ ετε οηἷΐν ; ἀεῃ. χχχί. 26 αἱ. 

1 Έὸγ ακαρπ.; ἀκαθαρτοις 61-2 ; ατακτοις 30), 5ϊΑν.- "5. 

1ῆε ψΒοΙς ““ννε]- ρ]εαβίηρ " (ΕΝ), Ἔβρεοῖ- 
ΑἸ ψἤεη ΟΟοΪ. ἱ. το ἰ8 σοπιρατεὰ, ἴμδῃ 
““δορορίδοὶς" (ΑΝ). 

Μνεσ. τσ. καὶ μὴ σνυγκοινωνεῖτε τοῖς 
ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους : αγια 
λανε πο γεἰϊοινεκὴῤ τοιέλ ἐπε πρΐγμ γε 
τοογὰς οὐ ἀαγζηεες. ὙΔΝῊ δραῖπ ρῥτείεσ 
ἴπε ἰοτπὶ συνκοινωνεῖτε. Τῆδ νετὺ Π88 
ἰϊβ 808] ἔοτος ἢετε, δηά (δ κεβ υ 8 Ὀδοῖς ἴὸ 
1δς συμμέτοχοι αὐτῶν οὗ νεῖ. 7. Τῇε 
ΟΠΪΥ ᾳυκδίίοη ἰβ νεῖμεν ἰὶ 8 (ὃς 
ἔργοις [156], οΥ 4π αὐτοῖς οἵ αὑτῶν υπάετ- 
βῖοοά. Ἰιοοκίπᾳ ἰο ἔπε συμμέτοχοι αὖ- 
τῶν ἅδονε, ἴδε σνγκοινωνήσαντές μον τῇ 
θλίψει οἵ ΡῬΏΙ]. ἵν. 14, εἴς., δοτε ῥσγεῖεσ 
ἴδε Ἰαϊξεσ, τὸ “"'βανεὲ τὸ ζἔε!ἰοννβδὶρ ἢ 
τδεπὶ ἱπ ἴπε ννοτῖκβ ". Βυϊῖ πε σέη. ργοῦ- 
ΔὈΪΥ ψουά ἴπεπ θὲ τῆς ῥγορεσ οᾶϑε ἴογ 
δε ἐλίηρε ἴῃ ΜΜὨΪοἢ ἐπε ραγεοϊρακίοη τοοῖς 
Ρίδοςε; ο΄. τς υδε οἵ συγκοινωνεῖν ἘΠ 
τινί τινος (Ὁ ἐο Οα5ς., χχχνῖϊ., 41, εἴς.), 
δηά συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης, εἰς. (Εοηι. 
χὶ. 17). Ηδετς, ἐπεγεΐοσγε, 88 ἰπ ἴῆε οδβε 
οὔ ἴδ ίαις 'π εν. χνίϊ!. 4 ἀπά ἐνβῃ 
ἴῃς θλίψει ἱπ ῬΗΙ. ἵν. 14, πε νετῦ ἴ5 
Ὀεβῖ υπάετβιοοὰ 48 ρονεγηΐης ἴδε ἔργοις 
ἀΐτεςιγ. ΕἸβεννβεῖε ψνε τεδὰ οὗ ἔργα 
πονηρά ((οἱ. ἱ. 21), ἀπὰ νεκρὰ ἔργα 
(Η-ὅ. νἱ. 1) ; Βετε οἵ ἔργα ἄκαρπα, νος 
ΨΏΙΟὮ ταβυϊε ἴῃ πὸ ραϊη, γίεἰὰ ποιμίπρ 
Ρεδβαπὶ ογ ὑσοῆίδοϊς, δείηρ πὸ δ᾽ εββίπηρ 
οἵΓ τεννασὰ ἢ ἴπεπὶ; οὐ ἴπε οοηίταβε 
Ῥεῦνεεη {πὲ τοογζς οὗ τῆς ἤεβῃῃ; δηὰ τπὰ 
“γιὶε οἵ τμὲ ϑρίγιε ἴῃ αδ]. ν. το, 22.-- 
μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε: ὀμέ γαϊλεγ εὐεη 
γεῤγουε ἐκενι. ΤὨΪ5 τεπδεγίης οἵ ἴπε ΕΝ 
'5 οη ε ψῃοὶς πε δεδ. ΑΝ οπιῖῖβ τπε 
ἐνεπ. Τῇε οἵδμες οἷά Επρ! 8 ΜΝ εγβίοηβ 
τεηᾶεσ δἰ πιεῖν, ἐχοερὲ ΔΝ οὶ., ψνο ἢᾶ8 
“δα πιοζε "; ἀεη., 2, ννῃίςἢ ρῖνεβ “" δυξ 
Ἔνδη τέρζονα ἴπεπὶ γαίῃεσ᾽" ; ἀπά Βίβῇ., 
“Βα ἐνεη γεῦυκε"", Τῆς ἔογπιυϊα μᾶλλον 
δὲ καί, ςοπιδίπεβ ἴῃς ἰάεδ8 οἵ ἴῆε οοσζεο- 
ἔνε (μᾶλλον), ἴῃε λάνετγβαϊίνε (δέ) ἀηὰ τδς 
ἀβοεηβῖνε (καί), δἀπά πιεϑπβ, ἱπεζείοσε, 
“Ῥυξ ταῖπεσ ὄἌνεπ," ποῖ τησγεῖν “ γεᾶ, 
τουςἢ τῆογε ᾿ς. ὉΝΊπουῖ τῆς καί ἐε ρῃγαβα 
μᾶλλον δέ Πλ48 ἴδε ἔοτος οὗ ἃ σοτγεοῖῖνα 
οΟἰιπιαχ ; οὗ Μεγ. ου Βοχῃ. νυἱῖ!. 34, 6]. 
ἷν. 9, ἀηὰ ΕτὶτΖ. οα Εοχπι. νῖϊ!. 34. [τ τνᾶβ 
ποῖ επουρ, ἱπετγείοσε, ἴοσ ἔθεπη βία Ρν ἴὸ 
αδείαὶπ ἔτοτη βυςἢ ψγοσβ ; ἴπαῪ πιυβῖ ἐνεπ 
γεῤγουε ἴμετα. Ὅῆε αιαδίίοη, μότνενεσ, ἰδ 

ννΒδι ἴδ [με ῥγορεσ βεῆδε οἵ ἐλέγχετε πεῖς, 
δηὰ ννῇῃδὶ ἰβ {πε ἔογος οὗ ἴπε ψνῆοΐε βεη- 
ἴεηος ὃ ϑοπῖς γίνε ἴπ νετῦ τῇς βεπδε οὗ 
γεῤγουέηρ, Ὀυὶ ἀπἀετβιδηά ἴῃς γεῤγοοῦ ἴῃ 
νίαν ἴο δε ὈοΙδ ἰπ τσογά πὰ ἰη ἀδεά 
(ΟἸ5}.}, οὐ. οὐἱυ ἱπ ἀεεὰ, ἐ.6., τε τθρσοοῦ 
οοηνεγεὰ ὃν {πε βρεοΐδοϊε οὗ ἃ ρυτς {ἰξε 
ἃηὰ ΤοηβίβίεπΕΥῪ ΠΊΟΓΤΑΙ νναὶκ. Οἰδεσβ, 
Ἰοοκίηρ ἴο τπε ἴο]]οννίπρ τὰ γὰρ κρνφῆ 
γινόμενα, εἰς., ἀπὰ τῃϊηκίπρ ἰξ ἱποοηρτυ- 
Οὐβ ἴο βρεᾶκ οὗ δη ογαὶ τεῦυκε ἴῃ σοη- 
πεςίίοη Ψ ἃ βίδιεπιεπὶ οὗ ἴῃς βῃαπια ἰξ 
ἰδ δνεὴ ἴο φῤεαὰ οὗ ἴπε βἰῃβ ἰῃ χυεδιίοη, 
ψνουἹὰ ρῖνε ἴῃς νετῦ {πε βδεπβε οἵ δαῤοβξίηρ 
(ΑὉ0.). Βυῖ Ῥοιἢ τῆς σοηίεχιὶ δπὰ τὰς 
ξεπεγαὶ ἰάθα ςοππεοιεᾶ υἱτἢ ἐλέγχειν ἴῃ 
πε Ραυ]πςε ντίτηρβ (οζ,, 6.6.» τ Οος. χίν. 
24; 2 Τίπι. ἱν. 2; Τιῖ. ἵἴ, 9, 13, ἰΐ. 15) 
Ροϊπξ το ἴῃς ποιίοη οἵ ογαὶ τερτοοῖ. Τῆς 
1Ἰάδα, τπεγείοτε, 15 τῆδὲ ἴπ6β6 ΟἩσίβεϊαπβ 
Ψεσα ποῖ δὲ ᾿ἰδεσὶν ἰοὸ ἄδδὶ ᾿ἰρμογ ττἢ 
ΒΟΟΝ 5[η8, οὐ ςοηηῖνα δ ἴβεπ), οἵ Ὀε βἰΐεπὶ 
δῦους μετὰ, Ὀυς Πα ἴο δρεᾶκ ουὲ ἀραϊπϑὲ 
τδεπὶ δηὰ μοϊά ἐμεπὶ ἃΡ ἴὸ τοῦυκε, υυἱτὰ 
πε νῖενν οὗ Ὀστίηρίηρ {πεῖς μβεδίμεη πείρἢ- 
ὈῬουτβ ἴὸ ἀρργεδῃεπηὰ πεῖ τυγριτπᾶάς ἀπά 
ἔοτβδακςε τεσ Η 
γε. 12. τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾽ 

αὐτῶν αἰσχρόν ἴτε καὶ λέγειν τ ἐλ 
ἐκὲπρς τολοῖ αγε ἄοηε ὃν ἐλόηι ἐπὶ Ξεογεὲ ἐὲ 
ἐς α «βανιε εὐεπ ἰο οῤεαλ οἵ. ΤὨϊΒ τεηάετ- 
ἴῃ οὗ τῆς ΕΝ, νῃϊο ἢ [ῸΟἹονν8 ΕΠΠ οοτῖ᾽ 8, 
ἀοεβ τῆοσε ᾿υβίίος ἴο τῃς ογάε7 οὗ ἴῃς 
ατεεῖκς ἐπδη παῖ οὗ τῆς ΑΝ. Τῆς ἴετπὶ 
κρνυφῆ οοφουτδ ΟἸΪγΥ [Π18 πος ἰη ἴδε ΝΤ ; 
Ὀυξ τι 15 ου πὰ οσςαβίοπδιν ἴῃ ἴῃς ΟΧΧ. 
1μαςἢ., ΨΗ͂, Μεν., εἰς., ῥγεῖεσς τῆς ἔογτω 
κρυφῇ ; πιοϑῖ οὐϊΐοτβ δἀπὰ ρτγαπιπηδτῖαπβ 
ΚΥ͂ΜΑ Τίβοβ., ΑἹδ, 16, ΜνΊη., εἴς.) 
δάορι κρυφῆ; ο΄. ΝνΊη.-Μουϊε., ΡΡ. 52, 
53. ΤΒε γάρ ἱπιτοάυςεβ ἃ τεᾶβοῃ (οσ, Οσὕ ἃ 
ςοπβετηδίίοη οὗ, {πε σμᾶγβε ἴο γεῤγοῦε ἴῃς 
βἷπβ. Βυῖ ννῆδι οἵ ἴῃς βρεςίδὶ ροίπι δπηὰᾶ 
ςοππεοίίοη ὃ ϑοπια (ε.6., Ητ].) ννου]ά 
τείεσ ἴπε γάρ ἴο (δε μὴ σνγκοινωνεῖτε, 38 
ἱ τ “ἀο ποὶ ἴακε ραγί ἰῃ {πεῖς βίῃβ, ἔογ 
ἴδεν γε ἴοο νῖὶϊε Ἄνεὴ ἴο πηεπιίοη ᾽ν. Βυῖ 
1ηϊ18 ἀοεδβ ποῖ ἀο ᾿μιδιῖϊςε ἴο ἴῃς ἀϊβετεποα 
δείνεεη ἔπε κρυφῆ γινόμενα ἀπά {πε ἔργα 
τοῦ σκότονς. ΟἸδετῖδ, ρυϊζεπρ τηοτε ἱπίο 
ἴδε λέγειν ἴδῃ ἰδ σἂπ ῥσορεγὶν δὃεᾶσ, 
υπδετβίαπὰ ἰξ 85 τὸ “" σθῦυκε {π686ὲ βίῃ 
ΟΡΕηΐΥ, ἔοσ ἴο βρθᾶκ οὗ [μεπὶ ἰῃ δὴν οἴδεῖ 
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ταγτιβ ἴμδη {πὲ οὗ τεδυκε 15 βῃαπιεῖα]"". 
Βεηρεὶ ἢπάβ ἰπ ἰδ ἃ τεᾶβοῃ ἔος ἴδε βὶπβ 
δεΐπρ ΟὨΪΥ τείεσσεά ἴο ἀπά ποῖ βρεοϊδεὰ 
ὉΥ πᾶπιε. ϑιίεσ, βυρροβίπρ ἴδε τεργοοῦ 
ἀξ 7αείο ἴο Ὀε ἴῃ νίενν, πιδῖκεβ 1ϊ τ--; “ ἀο 
ποῖ Ἔνεη πᾶτης ἴΠ686 βίη5, ἴοσ ἰἔγου ἀϊά 80 
γου Ψουϊά γουτγθεῖνεβ ὃς δἰπηΐην, ἡ Βετα- 
88 γοὺσ ναὶ ἰπ τῆς ᾿ἰρῆς Ψ1}} Ὀς τῃεῖς 
τερεοοῦ . Οἰδεῖβ (νοῦ ϑ8οά,, Αδ0.), 
δἀορείπρ τῆς βεῆβε οὗ “εχ » τος 
ἐλέγχειν, τἴᾶΚε ἰδς ἰάεα το ὃε---“ ἀο ποῖ 
Ῥαγεςίραίε ἱπ 1πε8ὲ ννοσκβ, δυϊ Ἔχροβε 
ἴδεπι, ἴογ τῆς τὨΐπρβ ἴΠεν ἀο βεογεῖὶγ ἴὶ 18 
ἃ βῆδζης Ἴνεὴ ἴὸ στηθπίοπ; Ὀυϊ 411] ἴπ 686 
τοϊηρβ βδη ἐχροβεὰ Ὀν ἴδε Ἰἰρῃῖ ἅτα 
τηλᾶς πιδηϊζεβι ἴῃ τπεῖγ ἔγὰς σμπαγαςῖοσ "᾿. 
Βυξῖβδε οουτβε οὔ ἐπουρῆι [8 βίτηρίεγ. Τῆς 
54074.}) οὗ ἴῃς ψνοσκβ ἴῃ αυεβιίοη ἴ5 ἴῃς 
τεᾶβοῦ ΨὮΥ {παῪ τεαυΐτα ἴοὸ ὃὈς ΟΡΕΠΙΥ 
τεριονεὰ ; ἂπά ἴπε ροϊπι ἰ8 τ ϊ5---ἰῃς 
Βεδίμθη ργδςίίβε ἰπ βεογεί νίσεβ ἴοο δδοπη- 
ἱπδὺϊε ἜἼνεη ἴο πιδηϊίοη ; 411 τῇς ποτε ἰ8 
τὰς πεεὰ οὗ ορεῆ τεδυκε ἱπϑιεδά οἱ 5ἰΐεπὶ 
ονεσϊοοϊκίπρ οσ σοπηίνδηοε (Μεγ., ΕἸ]., 
εἰς.). [τ 15 ποὲ αἱΐ Πεδίμεη 5ἰπ5, ἴπετγε- 
ἴοτα, μαι ἅγε ἴῃ νίενν ; ἕοσ ἴξ ννουἹά θὲ δῃ 
ἐχαρβεγδίίοη ἴὸ βδαὺ ἴπαὶ αἱΐ δυο νὶςε8 
Με τε οὗ ἃ Κίπὰ ἴοο βῃδπηεῖι ἐνεη το βρεᾶκ 
οἵ; δυῖ ἃ ςετγίδίῃ οἶ455 οὗ β'πβ, πὶ νγοσβῖ 
οἶαβ5 νη ἢ ἅσὰ ἄοπε ἴῃ βεογεῖ. ΤΪβ ἰ8 
ἰῃ ΠαιτλοηΥ ὙΠ ἴῃς ἐπιρῃδιῖς ροβίτίοη οὗ 
δε κρνφῆ δηὰ νὴ ἴδε σοπίγαβι ἴῃ ἴπα 
φανεροῦται. Βυῖ: πε ἐχρτγεββίοη κρυφῆ 
γινόμενα ᾿ονεῖβ ἰε58 ἴπδπ ἴδε ἔργα τοῦ 
σκότους, ἴδετε 8 ποιῃὶπρ οα πε οἴδεῖ 
δΒαπὰ το ἱπάϊςαϊε (δαὶ ἰξ τείεγβ βρεο σα! 
ἴο ἴδε ἱπηπιογαὶ ᾿ἴσεποα οὗ {πε Ραρδη »":γς- 
ἑεγίες, οἵ ΠΥ Οἴδπετ βίηρὶε ἰπβίδηος οἵ ἀδγκ 
δηὰ ἱπίδτηουβ ὄἐχοἊββ. ἴτίπου 68 8411 [Ποβα 
Βῃδπηςῖεββ δεδίῃεη ἱπάυϊρεποεβ ψὨΙΟὮ 
βουσῆξ ἴῃ σονεῖ οὗ βεογεου. 

γες. 13. τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ 
τοῦ φωτὸς φανεροῦται, πᾶν γὰρ τὸ φανε- 
ρούμενον φῶς ἐστί: ὁκέ αἰϊ, τολεπ ἐκεγν ἀγε 
γεῤγουεά, αγε ν»ιαάξ πιαμίζεκί ὃν ἐλε πρλέ; 
“ον ἐνεγγέλίηρ ἐδπαΐ ἰ5 πιαάς νιαπὶζεκέ ἐς 
ἐϊρλί. Βοιῃ τὲ οοππεοίίΐοη ἂπὰ [δες 
ἱπηροζτί οὗ βοπὶς οὗ ἴπε ψοσὰβ ἤεγε ἅτε 
ἀϊβίουϊε το ἀειϊογηιίπς, πὰ νατγίουβ ἱπίεσγ- 
Ρτεϊδιίοῃβ Ββανε ὑεεη ργοροβεά. ΤῊε ΕΝ 
τεπάεεβ ἰξ “ Ῥαϊ 411 τπηρβ ΨΒεπη ἴΒΕῪ ἅτε 
τερσονεὰ γε τηδάς τηδπιίεβι," τγερίηρ [ἃ 
88 ἃ ΒεπεΊδὶ βιδίεπιεηῖ. Βυὲ τῆς ροϊπὶ 
πὰ τἴῃ6 Βδστῆοην οὗ τπε ΨῃοΪε νεῦβα ἅτε 
δεδβῖ βεϑῃ ἰξ τπε ρῆταβς τὰ πάντα 15 τλ κε 
ἴο τεΐδσ ἴο {πὸ βεογεῖ ργδοῖίοεβ ψῃο ἢ 
Βανα Ὀδεη ἱπηηδάϊαιεῖν ἴῃ νίενν, - “ 41] 
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οἵ τῃεπὶ,᾽" “811 ἐλεςό τπηρ8᾽". ΤἼε ἐλεγ- 
χόμενα, αραὶπ, πιυδὶ πᾶνε 118 έορε 8εῆδε 
οὗ γεῤνουεά οἵ γεδεκεά, ἀιὰ ςληποῖ Ὀς 
ἄεαϊε ἢ 858 δυποηυτηουβ Π πεέφανε- 
ροῦται. Τμε Δπαγίῆσοιβ ραγίϊςῖρ]6 νυν} 
Εχρίεββ ἴδε ρισηηπεῦ οἵ ἴῃς ἐένις οὗ τδε 
δεοϊίίοη ἰπ πυεβίίοη, ἀπά ἰβ8 ποῖ -- “" ἃ] 
τῆΐηρβ τολέολ τε τεργονεά " (Ννυΐρ. ΑΚ, 
εἴς.), δυῖ 58 Ξ "411 ἐλεθε τπὶηρβ ψβεα 
δεν ὅγε τεργτονεδ". Τῆς πᾶν πιαβὶ δε 
δοςερίεὰ 458 ἃ πειΐεσς, ἴδετε Ῥεΐπξ το 
τεᾶβου ἴον ἰδκίπς ἰὲ (ἢ Βεηρεὶ) ἃς 
αὐδίγαςὶ ἔοσ σςοηῃογεῖς ἃπᾶ 50 -- ""Ἔἔνέσγ 
"απ". Ἑυτίπες, (ες φανερούμενον Δηὰ 
τε φανεροῦται Δτε παίυγΑ! [ν ἴο Ὀ6 ἴδκεῃ 
88 οἵ ἴῃς δᾶπις Νοῖςε. Τδδῖ δε ἴοττηες 
οᾶπηοῖ Βῶνε ἴπε ἔογος οἵ ἴδε Μιάάϊε, 
“παῖ ΜΕΙΟΏ τηᾶκαβ πγχαηϊξεβι,᾽" ἀρρεᾶγς 
δτοτὰ ἴπε ἕλοι {παῖ ἴῆογε ἄοεβ ποῖ Ἄρρεᾶσς 
ἴο δε δηγ ἱπβίδποε οὗ φανεροῦσθαι ἰἐεανν 
δηγτδίηρ εἶδε ἴ8ᾶπ ἃ ρυζα ρβϑββίνε ἰῃ τὰς 
ΝΤ, διιπουρ ἰξ οσουγβ βοῦς Αγ ὕτηεβ 
ἴδετε. Ὑνν ραγίίουϊαν ἀϊ συ τες τεγηδίῃ, 
υἱΣ.. (α) ἴῃε σοππεοιίοη οὗ ὑπὸ τοῦ φωτός, 
δηὰ (δ) {πε βεπβε οὐ φῶς ἰπ ἴΠε ἔνο οἰαυβεβ. 
ΑΒ ἴο (α), δογης διϊβοἢ: ἴμε ννογάβ ἴο ἴδε 
ἐλεγχόμενα, -- ““ΨΠδΠ ΠΥ ἅτε τεργονοὰ 
ὃγῪ ἴδε Ἰἱρμε" (ϑ5γτ., Οοριί., εἰς). Βαϊ, 
885 ἴῃπε ἐλέγχετε (νεῖ. 11) ννᾶ5 ἱπισοδυςςὰ 
νι βουϊ ΔὴΥ βρεοϊβοδείοη οὗ ἴῃς ἀρεηῖ, 
1 ἰδ τηοβὲ πδῖαγαὶ ἰο οοππεοῖ ἴπε ὑπὸ τοῦ 
φωτός Πετε ποὶ τ ἴῃς ρατεςῖρε Βὺῖ 
ψ τε ἤη. νετῦ, δηὰ τῆς Ὀεβὲ βεῆϑβς 5 
οἵ {πεγεῦγ. Α8 τὸ (6), ἰξ 18 μβεϊὰ ὃῃ βοπιε 
ἕξ, ΕἸ1.) ἰλᾶὶ πὸ ἴσσπὶ φῶς πιυδὲ Βᾶνε 
δε βᾶσῃξ βδεηβὲ ἰῇ Ὀοιϊἢ οἴδιιβοβ, νεῖδες 
τῆς ῥτίπχαγν βεῆβδε οἵ ἴῃς πηεϊδρῃοτζίςδὶ. 
Βυὲῖ τὶ [8 ἀϊῆςυϊε το ρεῖ ἃ οἶδας ἀπά Ἵοη- 
δἰβίδηϊς 86 η86 ἴοσ {πε βιδίεπηεηὶ οὐ τδδὲ 
δυρροβιτίοπ, πεῖ μετ ἰ8 ̓ ξ προέσσαγν ἴῃδιὶ ἴδε 
τοῦ φωτός ἰπ τῆς ἤτοι οἶδυβε βῃου!ὰ Βᾶνς 
ἰάδηοςαιν τς βαπὶα βεηβε ἃ5 φῶς ἴῃ τἰδς 
δβεοοπά. [π ροϊπΐϊ οἵ ἕδος ἱπ ἴδε ἔογπιες 
ἴδε ἰάεα οὗ ἐπε Ολγίξέϊαη Ἰρῃι, ἂς πρδς 
οὔ τπε ΟΒ τί βείδη ἰγυτῃ ργενϊουβὶν γείειτοὰ 
ἴο, βεεπὶβ ἴοῸ ὃς ἱπ νειν ; ψνὮ1]ε ἰπ ἴῃς 
Ἰδιῖος οἴδυδε, ννΒ ἢ ρίνεβ ἃ ρεμεγαί βιλῖε- 
τηεηῖ ἴῃ βυρροζῖ οὗ τῆς ρῥτγεςεάϊπα ῥαγ- 
ἐἰομίαν αἰῆτπιαιίοη, φῶς [25 ἰΐβ ῥγἰ ΠΙΑΓΥ͂ 
βεηβε. [ βῃουϊά Ῥε δ ἀςεὰ ἐπδῖ, τ φανε- 
ρούμενον ἰδ ρατὶ οὗὨ ἴ8ε Βιδίεπιεπι οὗ ἃ 
δεπεσαὶ ττυῖῃ, ἴῃς οὐ]εοιϊίοπ ἰδίκεπ ὉΥ 
βοπῖε (ε.,., ΑὉὉ.} ἴο ἴδε ἱπιεγργείδοῃ 
τῆδιῖ ἀδαὶβ τε 11 45 ἃ ἴσυς ρμαββῖνς, υἱζ., 
ἀῆδὲ ἴξ βῃουϊὰ ἔβεῖ ὃς πεφανερωμένον, 
115 το τπε στουπὰ. ὙὍὙθεβε οοπείάεγα- 
πἴοηβ, (δεγοΐοσε, περαῖϊνε 411 βυςἢ ἰπίος- 
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Ιχ. 1. τ: ΤΏεεκ. ν. 6 τεῆ'. νΞ 7]Ζδὔγεβ ἱν. γ; ἔδν. ἰΐ. το. 
το; (Ηε5.) 

- . ν Ἡετε οπὶγ ; ]οὉ χχν. 5. 
χ-Μαῖὶ. χχίν. 4 δἱ.; τ Οοσς. ἰΐϊ. το, νυἱῖξ, ο,χ. 22, χνὶ. το; Οαἱ]Ἱ. ν. 15; (οἱ. ἱϊ. 8; Ηςϑ. ἐϊ1: τ2, χίὶ. 25. 
Υ ὅ8εε ποίε. Ζί-Βεσζε οηϊν; 8εὲ Αςδ χχνὶ. 5. 

1 ἐγειραι ἢ ΒοπΊε π158. ; ἐγειρε Μ595., 4]. 
3φπιψαυσεις του Χριστον Ὁ) Δηὰ τη88. ἰπ ΟἾτ.-]εγ., ἅ, Ἂ, {, Ὑ πάγει, (νῇο βοψενοσ 

οἶϊεβ εχ ἴτοσὴ ἔνια τῶν ἀντιγρ. ψἱ1ἢ ἀρρτοναὶ), Οτίρ., Απιῦγβι. ; ἐπιφανσει σοι 
ο Χριστος Ματς., ΟἸεπι., Οτὶξ..ν ΑἸΆ., ΟἾγ., Ῥδπ)., Ατοδεὶ. (οπι. σοι), [ετ., Απιδτσ., 
Αὐυρ., Νὶξ.ν Ρεὶϊ., 4]. 

Ρῥτεϊδείοπβ 8 1πεβε---(1)ὴ “δε ψῆο ἄοεβ 
τοῖ τοῖυβε ἴο δε τηδᾶάς τπηδηϊεβί, ὈςοοπΊο8 
8η εηἰϊσπιεπεὰ οπς (Βεπρν: (2) ““ἴος 
411 τῆδὲ 18 επιὶρῃϊεπεὰ Ῥγ ἐπε ἰτραῖ, 18 
ἰιβεῖγ σῆς" (ΟἸ5}.); (3) “811 τπίηρβ 
ΨὨΙΘΒ ἅτ ἰοϑιεὰ Ὀγ ἴδε ᾿ἰχπὶ οὗ {πε 
ἀοοεῖπε οὗ Οἤγίβι, οὔς δᾶβ πὸ πεεὰ τὸ 
Κεερ δεοσεῖ; 411, βοψενεσ, ννῃϊο οπα 
οδπ Ρογίοσπιὶ ορεηΐν ἰ8 ᾿ἴ8ε1 ᾿ἰρπε᾽"; (4) 
411 τῇοβε σοπδιίσυςτίοηβ ΜΏϊοὮ ρσῖνε φανε- 
ρούμενον ἴπε Μιάάϊε δβεηβε, 4.9., οππδ 
ἐπῖρι ἐμά, φμοά νιαπὶ εεία γαοέ αἰΐα, ἱμα 
ἐςέ(Εταδβπι.); ἑπιχ οηῖρε ἐπα ἐπ φμοά ονιπῖα 
“)αειὲ νιαπὶ σία (ΒεΖα ; 5ιγη]αγὶγ Οαὶν., 
ΒΙεεκ, εἰς.)}; (5) ἀπὰ 411 ταὶ πιᾶκε ἴῃς 
ἰἰρλέ τῇς ἄρεπὶ οὗ τε ἐλέγχειν (Ὠε 
ννεῖῖε, εἰς.) ὙΤΒε βεπβε, ἱδβεζείογε, ἰ8 
τ ϊ9-- “411 τπεϑεὲ βμδπιεῖω τπίπρβ νι ἢ 
ἃτ6 ἄοπε ΟΥ̓ ἴπεπὶ ἰπ βεογεῖ, νῆεη ΤΠ 
ἃτε βυδ)εοιεά ἴο τπε ορεπ τεῦυκα νῃϊς ἢ 
ΟἸ σε βιίδπβ ουὐρῶς ἴο ρῖνε ἴΠπεπὶ, ἀγε ἰδιὰ 
Ὅτε ὃν τπῸ Ἰ᾿ΐρβει οὗ τἴηε ΟἩ γί βείδπ ἱγυτἢ 
δειὶπρ ἴπ πεἰς τεργοοῦ, δο ἴμδὶ ἴῃς ἀοοῖβ 
οὗ τδεῖλ ἅτε τηδάς ἴὸ 866 ἴπεπὶ ἴπ 86 
οἀϊουδπα885 οὗ {πεῖς γα] παῖαγε ; ἴοτ ὄἐνεσγυ- 
της ἰμδι ἰ8 ἀϊβοϊοδεά ἴπ ἐϊ8 γε] σοΐουσβ 
ςεδβεβ ἴο ὃε δεογεὶ δπὰ Ὀδοογηθβ οὗ ἴῃς 
πδῖυγε οὗ Ἰίρῃς". 80 βυδβίδπιδι Μεν., 
ΕἸΙ., εἰς. Ἴδε δέ αἰἷδο παβ 118 ῥτορεζ, 
δἀνεγβαῖίνε ἴοτοε, 88 1 - "μ68ὲ {πη ρ5 
ἰπάεεά ἅγεὲ ἄοπε ἱπ βεογεῖ; ὀμέ (οσ γεξ) 
{πεν ἃγε πιδάε πιδηϊξζεδὲ δηά ἀϊβρ᾽ γε ἴῃ 
τπεῖς σὰς οπαγδοίοσ, ἤθη γοῦ τερον 
πεῖ ἰπ ἔπε ροννεσ οὗ ΟἨγίβείδη τυ ̓̓, 
ΤΒυδ, τπεὲ Ψῃο]ς βεπίεπος Ὀεσοπιεβ ἃ 
Φυγῖμεσ τεάβοη, ἀεγίνεὰ ἔγοπὶ τῇς εεείς 
οὗ τῆς δςῖ, ίογ ρῥγδοιϑίπρ ἴδε ἐλέγχειν ; 
δηὰ {πε βεςοπὰ οἴδιιβε σοπῆγπιβ τῆς ρᾶγ- 
πςσυΐλς ροννεσ δβογίδεά ἴο ἴῃς Ὁ σίβιίδη 
φῶς ὃν τείετεπος ἴο [πε γεηεγαὶ βιδϊεπιεπὶ 
οὗ ἴδε σοηπεοίίοη δεΐννεεη νιαπέ εςἐαέϊοη 
δηὰ ρὲ. δὰ ἀέρι Ἔ ΩΝ 

γε. 14. .Ἔγει καθεύ- 
δων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν τϑεβῶν; καὶ ἐπι- 
φαύσει σοι ὁ Χριστός: ἡ λεγεΐογε κε 
βαέίᾷ, Ατοαΐε ἱλκοι ἐλαὲ εἰδεῤεδέ ἀπά αγὶδε 
ον ἐὰε ἀεαά, απὰ ΟἈγὶΞἐ «λαἱΐ «κἰπε εῤοη 
ἐλεε. ϑοῖδε ΕΥ͂, δεϊζεσ ου τῆς ννοΐα ἤδη 
δε “88.411 σῖνε ἴπες ρας" οὗ τῆς ΑΝ. 
Τδε νεῖβε Τοηϊδίπβ ἃ αυοϊδιίοπ, ὃδυῖ τῆς 

δτεαῖ ἀϊ συ] 8 ἰῃ ἀβοογίδί πίη [18 ϑοῦγος 
πᾶ υπάετβιαπάϊηρ 18 ῥγεοίβε ροὶπί, [ἰ 
5 ἱπποάυςεά ὃγ τς βυδοτάϊπαιίη, οο- 
οτάϊπδιίηρ, δὰ ςαυβδὶ ραγίίοϊε διό (θη 
ΜΒΙΟὮ 8ες ὑπάετ ἰΐ. τι, δπὰ οὔ. Βυϊίπι., 
ανανι. οὗ Ν. Τ. Ογεεξ, Ὁ. 233; Β]488, 
Ογανι, οὗΓ Ν. Τ. Οτεεκ, Ρ. 274) -- δι’ ὅ, 
“ὁη Ψ ΠΙ͂ΟΝ δοσουηῖς,᾽" ἐ.Φ., “τῆϊησ8 δεΐπρ 
85 1 πᾶνε βίαϊεὰ ἴπεπὶ ννε ἢδνε ἴπ6 Ὠϊνὶπε 
ψογά, " Ατίδβε,." εἴς. Τῆε λέγει ἰβ τἀ Κεῃ 
ὃν βοπιεὲ (Ηδυρι, Αδ0.) 88 -- ἐξέ ἐς σαϊά ; 
Ῥυϊ ἴῃ ῬΑυ] 8 ρεπεσαὶ υ8ὲ ἰδ 18 ρεσβοηδῖ, 
ὁ Θεός οἵ 5ἰπηϊας βυ δες δεὶπρ ὑπάετι- 
βίοοά; ΨὮ1ε φησὶ ἰ8. τῆς ἰοττηυϊα ἐπδὶ 
ΤΑᾺΥ δ υδεά ἱπγηρειβοηαῖγ. (ες οὐ ἷν. 
8, πὰ οἵ. Βεγπῆ., δ)ηπέ,, χίϊ., 4, Ρ. 419.) 
Ἐοὸς ἔγειραι οὗ τῆς ΤΕ, νΠϊοἢ ἰ5. τῆε 
τεδάϊηρ οὗ τῃ6 ουτδίνεβ, ἔγειρε, ννἰςἢ 8 
βυρροτγῖεά Ὀγ ΒΝΝΑΌΟΕΙ, δηὰ ρῥγδοιίον 
411 απ οῖα]5, πλαϑὲ δε δοςεριεά. [τ τεαυΐῖγεβ 
ὯΟ σεαντόν ἴο δε δυρρὶ ϊεὰ ; πείτῃοτ 18 ἴξ ἰοὸ 
Ὅε εχρίαἰπεὰ 48 δὴ Αςιίνε νυν ἃ ΜΙάάϊς 
Β6η8Β6; δυῖ 8 Ὀεϑὲ υπάεογβιοοά 485 ἃ ἔοστηυϊα 
{κε ἄγε, νν τ τῆς ἔοτοε οἵω! ὙΠε ἱπηρεγ. 
ἀνάστα ἴο: ἀνάστηθι οςουτϑ Δραϊπ ἱπ Αςῖβ 
ΧΙ, 7, 88 αἷδο ἰπ τ πεοοσ., 24,36; Μεπαπᾶδσ 
(Μείπη.), Ρ. 48, εἴς. ; οΥ͂ ἀνάβα (εν. ἰν. 1), 
κατάβα (Μδτκ χν. 30; ὃδυὲ νἱτἢ ἃ συ. ἰ.). 
Τπε νετῦ ἐπιφαύσει πηελῃ8 ῥσορετγῖν ἴο 
ἄαιση, ςοττεβροπάϊηρ ἴοὸ τῆς ογάϊπασγυ 
ατεεκ ἐπιφώσκω, ἘΚ ἰδ υδεᾶ 4150 ἰπῃ 
16 παγγαῖῖνεβ οὗ ἴῃς Ἐεβυγγεοϊίοη ἴῃ 
Μαῖς. χχνῖ α; [ὐΚῸ χχί. 564. ΤΉΙΒ 18 
πε οὔἱν οσουγζεπος ἰη {πε ΝΤῚ οὔ πε ἔογπι 
ἐπιφαύσκω, ν»ῃΐοἢ ἰδ ἰουπὰ Οσοδβίοπδιγ, 
δονέενετ, ἰη τὰς ΟΧΧ (]οὉ χχν. 5, χχχί. 6, 
ΧΙΣ. το, εἰκῆ ΤΒε πουη ὑπόφανσις 4150 
οοουτβθ ἰῃ Ἡδετοά., νἱϊ., 30. Ιπδίεδά οὗ 
ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός Ὀ" ἀπά ςετίδίη 
τηδηυϑβοτίριβ πχεπιϊοπεὰ Ὁγ Οὔ γγβ., ΤΠεοά,, 
1ετ., εἴς., τεδὰ ἐπιψαύσει σοι ὁ Χρισ- 
τός οἵ ἐπιψαύσεις τοῦ Χριστοῦ. ΤΗΪ8 
τελάϊηρ νγᾶ8 ςοηπεςοίεὰ ἢ {πε Ἰερεπὰ 
παῖ οὖν [οτά᾽Β Οσοββ ννᾶ8 ρἰδπιεὰ αδονε 
Αἀδηλ 5 δυτίΑ]-ρΙαςε, δπὰ παῖ ουζ ἢγβι 
ἔλιπε ννᾶβ ἴὸ ταὶβεὰ ἔγτοπὶ ἴῃς ἀεδὰ 
Βγ ἴῃς τουοῇ οὗ ἔπε ϑανίουτγ᾽ ΒΒ Ὀοάγ δηὰ 
Ὀϊοοά. Τῆε οἴδιβε 88 ννὲ ἢᾶνε ἰξ πηεᾶπβ 
τοὶ πιοσοῖν “ΟΠ γε Ψν 1} οαυβε Ηἰβ ἕδος 
ἴο βῃίπε ρτδοίουβὶυ ὕροὴη ἴπες," δυῖ 



160 

“Ὁ χίβε νν} βῃίης ὑροῦ τἴὔθε νἢ ἴδε 
᾿ρδι οὗ Ηἰβ ἔσῃ ἀπά Ὀγίπρ ἴμεὰ ουὔὲ οὗ 
τὰς Ραβαῃ ἀλυκπεβϑθ οὔ ἱρποόγάπος δηά 
ἱπησλοσγαὶ εν ".. 

80 πιυςἢ ἕογ ἴδε ἰεῖτηβ. Βυΐϊ Ὥδηος 
ἄοεβ ἴδε ραββαᾶρε οοπιεῦ Τῆε ἄπδννοῦ 
ΨΏΙΟΣ θτϑὲ βυρρεβῖβ 1861, δηὰ ψ δὶς ἢ 
8 φίνεη ΌΥ πιδηγν ((αὶν., Ἐδβί., Βεηᾷο, 
Ηκχ1]., ΟἸβῆ., Ἡοῖπι., ννεῖβα, ΑἹ, ΕἸ!., 
εἰς.), 8. ἐδαῖ ἴὲ 15. ἃ αυοϊδιίοπ ἔγοπι τῆς 
ΟἹ, δβ ἰδε ἐογπια λέγει ἰηάϊσαῖεβ, ἀπὰ 
ἰπ ἴδοι ἃ νεῖν ἔτες τεργοδυςτίοη ἂπὰ 
ΔρΡ ἰςδιίοη οὗ ἴβα. ἴχ. :. Τῆς ἀϊῆου ν 
1168 ἵπ τε εχίγεπιε ἔγεεάοπι νὴ νπῖ ἢ 
τῆς οτἱρίπαὶ ννογάβ ἂσὲ μβαπάϊεὰ. Ὑδετα 
8 διῖ ἃ ΝΕ 8ἰεηάει γεβεπιδίδηος ὃ6- 
ὕνέεη δὶ Ψψὰ πᾶνε δεῖε ἀπά {πε υχχ 
νετείοη οὗ ἴπε Ρτορμειίς νεζες, υἱΣ., φωτί- 
ζον, φωτίζον, ᾿Ιερονσαλήμ, ἥκει γάρ σον 
τὸ φῶς καὶ ἡ δόξα Κυρίου ἐπί σε ἀνατέ- 
ταλκεν. Νὸοσ 5ῃουϊά ννε ἢᾶνε ἃ ἀϊβεγεηὶ 
ςοηάϊείοη, ἱζ ᾿νε βιρροβεὰά Ρδὺὶ ἰῃ τη ϊ5 
φᾶβε ἴο ἢαᾶνε Το] οννεὰ ἐπε Ηδεῦτενν ἰεχῖ. 
Ηεηςε βοπιε (Βεζα, εἰς.) ἱπηαρσίπε ἴπδὲ 
ῬΑ] 845 σοπιδίπεά υνἱτἢ 188. 'χ. τ οἴμεσ 
1ϑ3αἰδηὶς Ρᾶβϑαρεβ (6... χ. 1, χχνῖ. 10, 
11. ἡ. Βυὲ ἘΠ ἰτ 15 ἔγὰς παῖ Ῥδὺϊ ἄοεβ 
εἰβεννβεγε υ86 ρτεδὲ {ΠΡ ογγ ἴῃ πιοάϊ γίηρ, 
φοτηδἰπίηρ, δηὰ δρρί γίηρ ΟἿ ραββαζεβ, τὲ 
ςᾶπποῖ ὃς βαἰὰ εἰϊμεσ (παι {Π686 ννογὰβ οὗ 
Ιβδί δῇ ἢανε πηυςἢ τοϊδιίοη τοῖμε αυοϊδιίοῃ, 
οζσ ἴπδι ψνε ἕδνε ἴῃ Ῥδι}}5 νντί εἶπ ρβ (ενθῃ 
Εοπι. χ. 6, εἴς., ποῖ ἐχοερίθα) δτὺ οᾶβε 
αυΐξε ραγα] οὶ το ἐπἰ8. Οἰδεῖβ, ἐπετεΐοσγε, 
φοποϊυάς τπὶ ἴπε ραββᾶρε ἰβ ἔγοπὶ 8οπια 
ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ τυτιτηρ, τε Αῤοοαῖϊγῥεε οὗ 
Εἰϊας (ἘΕΡῚΡἢ.), αὶ ρτόορῆδου υὑπάδσ ἴῃς 
πᾶπις οὗ εγενιίαμ ( εογ. ϑυηςε]}.), οπς 
οἵ τῆς ντιτηρ5 δι υϊεά τὸ Ἐποοῖ ((οά. 
α, πιδυρὶπ). Βαυϊ τβουρᾷ Ρδὺ νεὶρ λέ 
πᾶνε αυοϊεά ἴτοπὶ 8ἃπ Δροοσυρῆδὶ Ὀοοκ, 
πᾶ βογης {πίη μὲ δᾶ5 ἄοπε ἰΐ, 4.ρ., ἱπ 
1 Ὁον. 1. 9, ἰξ 18 οεγίδιπ τῆι δ15 δὶς 18 
ἴο φυοῖε ΟΥΪγ ἔγοπι ἴπε ΟἿ, δπά ζιυγίπες 
1Π|15 ἰοσπιυΐα οὗ οἰϊαξίου ἀρρεδγβϑ δἰννδυβ ἴο 
ἱπισοάυςε ἂπ ΟΤ᾽ ραββϑᾶρθὲ. Μεγεσ {τε 
ἴο δοῖνε {πε ἀϊῆσυ ΠΥ ὉΥ ἴπε βοχηεννῃαὶ 
ἔατ-[εἰοπεὰ ξυρροβίτίοπ τπᾶὶ Ῥδὺϊ τε! 
αυοτεὰ ἔτοπὶ βοσὴς Δροοσυρῃδὶ υνυτιτπρ, δὰϊ 
ΌΥ ἃ ἴαρβε οἵ πιεποσυ ἴοοὸκ ἰὶ ἕοσ ἃ ρατὶ οὗ 
φδποηῖοδὶ ϑογρίυσαε. ΟἸΠοῖβ βυρ ρεβὶ (παῖ 
δε 18 φυοϊίπρ ἃ βαγίηρ οἵ οὖς [ογὰ ποῖ 
τεοοσάθδ ἴῃ τπῃῈ ἀοϑρεὶβ (ς΄. Κεβοῆ., 
Αρναῤλα, Ῥῃ. 222, 280), οὐ ἃ δαῤίϊενκαὶ 
ρννιμία, οὐ βοπὶὲ ἀγρθηη (Μίςξ., ϑίοσσ, 
εἰς.). Τα οποῖςε πιυβὲ θεὲ Ὀεῖννεεπ τπε 
Βτβι-τηεητοπεὰ ἐχρ᾽απδιίίοη δηὰ τῆς 1δϑβῖ. 
Νοιυν βιδπάϊηρ ἔπε οοηέεββεά ἀϊ οἴ 8 
οἵ πε ςᾶβ6, ἴδεζα 15 ποῖ ἃ {π||6 ἴο ἱποὶ πα 
8 ἴο ἴῃς Ιάδα τῃδῖ, δ! ἐπουρῇ ἴπ ἃ νεγὺ ἰη- 
εχδοῖ πᾶ ὑπυβ08] ἔοστη, ννὲ ἤανε ἃ ὈΪ ᾽ς δ] 
αυοίϊδιίοη δαΐοτα 8 ἢεσε. Οη ἴπε οἴποσ 
Βαπὰ ἰὲ 15 υτρεὰ (δ.5., ὉῪ Ηλδυρι) ψ τῇ 
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βοπῆς ἔοσος ἔπαὲ τὰς τινι ῃσωϊ δ] σπαγαςῖες 
οὗ τὰς ρᾶββαρε ἔδνουγβ ἴδε βυρροβίοῃ 
παῖ νὰ ἤᾶνε Πότε ἃ βηδίςἢ ἔἴτοτη βοῦς 
ΨΕΙΥ δηοίεης Ὦγτηη οἵ ᾿ἰτυγρὶς 8] οοτα- 
ῬοβιτίἼου. ὙΤὴς αυεδιίϊοη πιῦδὲ ὃς Τοη- 
ξεββεὰ ἴο θὲ 581}}} ορεβ. Βυῖ νῇδὲ ἴπ 8ὩΥ 
οϑδε ἰ8 ἴπε ῥοὲπέ οὗ τ1π6 αυοίδιίοη Βετε ἢ 
ΤΠΕ ραββϑᾶρς 15 ἱπισοάυοεά 'ἴπ σοππεςιίοη 
νυ ἢ τἢς ταέεγεηςε ἴο ἴῃς ε)7έεές οὗ ἃ [2 1τ8- 
1] ἔλεγξις ἀπά υὑπάες ἴπε ἱτηρτεββίοη οὗ 
τῆς ἄριυτςε οἵ πε ἐσ λέ. [1 τὰ κεβ τῆς ἔοττῃ 
οὗ δῇ δρρεδὶ ἴο Ψψᾶκε ουἱ οἵ ἴδε ραρδπ 
ςοπάϊείοη οὗ 5ἰη, ἀεβογιρεὰ ὃγ με τνο- 
[οϊΪὰ ἤρυτε οὗἉ εἰδεῤ ἀπὰ ἀεαΐβ, ἀπὰ οἵ ἃ 
ΡῬτοσιῖβε ἴπδι ἴπεη ΟἸγίβε νν1}} βΒῃῖπε ἀροα 
ἴῆε βίηπες ἢ ἴῃς βανίπρ ᾿ἰρῆι οἵ Ηἰς 
ταῖῃ. ὙΠα φυοιδιίοῃ σοπη68 ἴῃ σε ενδηῖγ, 
τπεγείογε, 88 ἃ ἔασι μεσ εηίοσοεπηεηῖ ὈΟΤἢ οὗ 
τῆς πεεὰ ἔογ ἔπε γεῤγοο ννὩϊςἢ 15 επ)οϊπεά, 
δηὰ οὗ πε ροοὰ εἤξπεςι5 οὗ βις ἃ γχεῤγοοῦ 
[Αἰ εχογοιβεά. 

νν. 15-21.. Α Ρδγδρυαρῇ οἱοβεῖυν οοη- 
πεοιεὰ νὴ} ἴδε ἔοσπιεσ, ἀπὰ δρεςιγιηρ 
νδῆουβ τπίηρβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο τδε οοττεςῖ- 
Ὧε88 ἂπά Ἴοῃβίβίεπου οὗ ἴπεῸ ΟἸσίβείδη 
ψνΑὶΚ. 
ες. 15. βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς 

[ἀκριβῶς πως] περιπατεῖτε: ἑαλε Ἀεεά 
ἑδεμ ἤοτῦ γε τσαίᾳ τοί ἐκ Ξεἰγὶείμες5 [οτ, ἑαλε 
λεεὰ ἐανεζμν λοιῖῦ γε τυαϊἀ]. ὙΠε ντίϊες 
ῬΆ88εβ ἔτοπι ἴῃε βιαϊεπιεηὶ οὗ ἔπε ποεὰ οἵ 
ἴδε ἔλεγξις ἀπὰ 115 ργοβίδοϊε εἴεςῖβ ἱπίο 
ψὨΙΟἢ Πα μαά Ῥεεη ἰεὰ ἔοσ ἃ βρᾶςε, δηὰ 
τεΐυγπβ ἴο ἴδε ἐχβογίδεοη οἵ νεσ. 8. Τα 
οὖν 45 [18 γεσῤέϊυε ἴοτςε ετγε; 85 
ἰπάεεά ἴτ 8 ἃ ραγιϊο!ε ποῖ 8ὸ της οἵ ἐπζεγ- 
ἐπε 85 οὗ “ ςοπιϊπυδιίίοη δηὰ γεϊσοβρεο- 
τἰοπ " (οπαὶά.), ἀπά ἰ5 Ῥεῖϊϊεσ τεπάεγεά 
“τῆςη,᾿" “δοοοτάϊηρὶν,᾽" “το ργοςεςά," 
τπδη ““τῃοτεΐοσε ᾿"᾿ (38ες ΝΊη.- Μουϊι., Ρ. 
553; ΕἸ]. οη ΟΔ]. 111. 5; δῃά εἊβρεοίδιν 
Ῥοπαϊάβοη, Ογεεὰ ανγανι., Ὁ. 571). [τ 15 
ουξ οἵὗ ρίαςε ἴο ρἷνε βλέπετε ΔΥ βυοἢ 
86 Π88 45 “τῇλκε δὲ οὗ {πε ΠΙρῃὶ 50 845 ἴὸ 
8ε8,᾽ 85 ἰξ 1 πδὰ γτεραγά ἴο ἴῃς φῶς ρῥτε- 
νἱἰουθῖγ πιεπείοης ἃ. [ἐ Ππᾶ5 τῇς βἰπῖρὶε 
ἕοτος οὗ ““ἴδακε μοεὰ,᾽" δβ ἱπ Μαῖϊ. χιϊ. 
23, 3311 Οος. χ. 7; ΡΠΠ. 111.. 2; ΟΟἱ. ἱν. 
17. [15 Το] οννεά Ὁγ πῶς ἀραίπ ἴῃ ΓὺΚς 
νη. τ8; τ Οοσ. ἰϊ. το. Τῆς ραγίσυϊας 
βδάε οὗ πιεδηΐπρ διτγ υϊαδὶε το ἀκριβῶς 
Βεγα ἴυγπβ ἰπ βοπιε ἄδρτεε οἡ ἴδε γτεδάϊηρ. 
Τῆε ΤῈ ρίνεβ πῶς ἀκριβῶς, ἐο]]ονν πα 
ΜΆΑΘΘΟΚΕΡ πὰ τῆοϑὶ Μ55., στ τδὲ 
νυΐς., ὅυζ., Αγῆι. Νεγβίοπβ, δηὰ υςῖ 
Ἑδίμειβ 48 Ὑπεοάοσ., ]ετοπια, εἴς. [ΠῚ 
118. ογάεσγ ἰ8 δάοριεά ἀκριβῶς, νι ]ςἢ -- 
4 ΘΧΔΟΙΪγ,᾿" “ἀπ ρεπεν "ἢ (Μδῖς. ἢ... 8; 
1υκε ὶ. 3; Αςβ χυῖϊ!. 25; σ Τῆεβ5. ν. 2), 
Ψ1Π ἜΧργαδβ ἐπα ἰάεα οὗ βέγίος σοπέοσπ Υ 
ἴο ἃ 5ιἰαπάαγά, σαγείυϊπεββ ραϊπϑὶ Δ"Υ 
ἀερατγίυγε ἔτοτὰ ννῆδῖ ἰ8 ργορεσ ἴο ἃ ΟὮτγί5- 
εἴδη νναὶκ. 850 ἴδε ΑΝ δπὰ οἱβεσ οἱά 
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περιπατεῖτε, μὴ ὡς " ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοὶ, τό. " ἐξαγοραζόμενοι « Ἠετο 
τὸν " καιρὸν, ὅτι αἱ 

δ (οἱ. ἱν. 5; δα. ἰὲ. 8. ἷν. 5 οηϊγ. 
εΞ- 6{ἱ. ἱ. 4; οἢ. νἱ. 13. ἃ ε Ρε. χί. σ. 

Ἐπ βῃ Μετγβίοπβ τεπᾶοσ τὲ “ οἰγουπι- 
ΒΡΕΓΕγ " οΥ (ΥΝΊοΪ., ἘΠεπλ.)} “να ᾽"" 
-τ-ἃ νεῖν βοοὰ ἱγαπβίδιίοηυ. ἴπ ΒΝ "17, 
Οείψεη, εἰς., ἔπε οτάεγ ἰ8 ἀκριβῶς πῶς, 
δηὰ 1Π18 18 λδοριε Ὁν ΤΎΤ πᾶσ. ΗΕΝ. 
πη τθᾶῖ οαβε τῆς ἱπ͵υποιίΐοη ἰοβεβ ἐΐ8 
ἀϊδεϊηςεῖνε ποῖς, δηᾶὰ ἱπβιεδὰ οἵ πε 
οἤαγρε ἴο ἴακε μεεά ποὺ (πεν νναϊκεά 
“ὙΠ δέγίοι σΑγο 658," ψνῈ ἢᾶνε πε 
Ρἷδίπ Ἴχπογίδιίοη ἴὸ “τ8Κε πεεὰ Ἴᾶγε- 
ΠΥ δον ἴπεγ ναϊκεᾶ, ὙΠμε πῶς ἴῃ 
εἰπε οαβὲ βῃουϊά πᾶνε ἰἴβ ὑγορεσ β6ῆ88 
“ἢονν ᾽ (45 ἴῃ Ογδη., Ὁον., δπεπ). δπὰ 
5βἰ γεν ΨΝ]Ο].)}, ποῖ “ τπδὲ" (45 ἱπ| ΑΥ 
δηὰ {πε τεβὲ οἵ με οἱὰ Επρ]]8ῃ Ν εγβίοπβ). 
Ευσίδετγ, {πε περιπατεῖτε 15 ποῖ ἅπ ἱπάϊο. 
ψ ἢ 4 εομημηποξϊυε ἴοτοε, ἃ5. ἴΐ τὸ “" τδῖκε 
μεεὰ μον γα σλομία νναὶῖς," δὰϊ ἃ ῥσορεσ 
ἰηάϊς. ; {πε ροΐπε Ῥείηρ ἴῃς πεεὰ οὐ Ἰοοκιπῷ 
ΤΔγο ΡΥ δἵ με τνᾶν ἰπ ϊοἢ τῆς ΟἸ σι βείδη 
ψνΑΙΚ νδ5 θεὶηρ σατγγὶο ἃ ουἱ ἔπεσα δηᾶ ἴπεῃ. 
8ες ΝνΊη.- Μουϊῖ., Ρ. 376, ἀπά οὐ, ἕκαστος 
βλεπέτω πῶς οἰκοδομεῖ ἱἰπ τ Οοτ. [{. το. 
--μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί : κοΐ ας 
μπτοῖδό, μέ ας τοῖβέ. ϑοῖης (Ὠϊηἷς (παῖ 
δοπὴς βυςἢ ἴογτ ἃ8 περιπατοῦντες τηυδῖ 
Ῥα Βυρρ!!εὰ πετε. Βυῖ τ 15 ὑππεςαββᾶγυ, 
τδε μὴ ὡς ι δεΐηρ ἀερεπάεπι ου ἴδε 
πῶς περιπατεῖτε Δηὰ εχρίδηδίοτυ οὗἉ ἰζ,-- 
“Βονν γε ψψδῖκ, ἐο τοῖέ, ποῖ δ υηννῖβε, θυὶ 
88 νγῖ8ε ". Τῆς βυδ)]εςιϊνε περαίϊνε μή ἰβ 
ἱπ ροΐϊηϊ Βεσδυδβε ἴμε ᾿νῇοϊε βεπίεπος 18 αἶβο 
«ἀερεπάεπι οἡ πε βλέπετε. ὙΠ πδίυτε 
οὗ πε νναὶκ ἴο Ῥε ςοηβίβιεπεν ρυτϑιεὰ ἰ8 
Ρίδοεά ἴῃ τἰῃς βίγοη μεν ̓ ἰρδῖ ὈΥ ἴῃς δπίϊ- 
τμετὶς ραγδ!}]6 1 15πὸ; ἃ ἔογπῃ εβρεοῖδ! ομαγ- 
δοιετίβεὶς οἵ {πε Ἰομαππῖπε τι ἴηρβ; οί 
νη. -Μουϊε., Ρ. 762. Ὑ ΠΟΥ ἡγεῖ ἴο νναὶκ 
88 ἴδοβε ννῃο πδὰ τῆς Ἵβδγαςίεσγ (ὡς) ποῖ 
οἵ ἴοοϊβ, Ὀυϊ οὗ ννῖϑε πιεη. 

γες. 16. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν: 
διγίηρ μῤ 7ον γομγεεῖυες ἐξδε οῤῥογίμπιέγ. 
ΒῬεδηϊίοη οἵ ἴδε ὡς σοφοί, Ξρεοίἐγίπρ ἴδε 
ὙΆΥ πη ΨὨΙΟἢ πεν νετα ἴο ἔνε ἴοκεπ οὗ 
τῃε φυλιν οὗ νἱβϑάοση. Τῆε ἐχργεββίοῃ 
οοουζδ οἷν οποα ἀρϑίῃ ἰπ πε ΝΤῚ (1η ΟΟἱ. 
ἶν. 5); δηὰ {ποτὰ ἀγα Ὀυὲ ἔενν Ῥσορεῖ Ῥᾶγ- 
411ε}8 ἴο ᾿Ξ. ΤῊς ρῆγαβε 5 υβεὰ ἴπ Πδη. ἱϊ. 
8 [48 ταῖμεγ ἴῃς βεῆβε οἵ ραϊπίηρ ἐΐπιέ, 
ἀεϊαγίηρ. Τῆς οἰδββίςαὶ ρῆγαβε καιρὸν 
πρίασθαι (υδεὰ, ε.6΄., ὉΥῪ ΠεπιοΒβίΠεΠ68) 
888 [πε ρδιπ πιεδηϊηρ οὗ ρυτομαβίηρ ἴογ 
πιοπεν. Ενεη (ἣς κερδαντέον τὸ παρόν 
εἰϊεὰ ἴτοτη Απίοη., νὶ., 26, ἀηὰ ἴπε καιρὸν 
ἁρπάζειν οἵ ΡΙυι, (Ῥλῤίοῤ., 15) ατὲ δυῖ 
ΡΑγι4] δηδϊορίεβ. ἴπ τῇς ΝΤ τὲ νεῖ 

ὁ ἡμέραι " πονηραί εἰσιν. 17. διὰ τοῦτο μὴ δεῖ ίμαν 
ἷν. 5; Οοἱἷ. 

ἀ-:2 Τίπι. εἰσ; Ηδῦ. χ. 32; σ Ῥεῖ. ἰἰ. το. 

ἐξαγοράζειν μλ8 δἱ {ἰπιαβ {πὸ βθῆβε οἵ 
γεάεενιίηρ, ταμλβοτηίης οἷς ἴτοτὴ ἀποῖμεςγ 
ὃν ραγτηεηῖ οἵ ἃ ρτῖςε, πὰ 80 [{ ἰβ δρρ!!εὰ 
ἴο ΟὨγίβι' 8 νἱοαγίοιιϑ ἀβδίῃ (( 8]. 11}. 13, ἵν. 
5). 11 48 ἴδε βεῆβε οὗ γαπβονεὶνρ' ὁσοδ- 
Βίοη δ Υ ἱπ ῥγοίαπε ἀτεεκ (6.5., Ποάος., 
36,1, Ρ. 530). Ηεπος βοπηα δῖε ἴῃς ἰάθδ 
ἢεγε ἴο Ρὲ ἐδδὲ οἵ γεώεενεέηρ', 8 ἴτοπι δε 
Ῥονεσ οὗ ϑαίδη ((ἱν.), οσ ἔγοπι ἴῃς ρονγεῖ 
οὗ εν]]} πιδη (Βεηξ.) ; ἴπε βδογίῆςε οἵ εδσῖῃ- 
ἵν τῆίπρβϑ δείης ἰάκεὴ ΌΥῪ βοπῖε (Ὁσυβ. 
ὙΒΕΟΡΉγ!., Οες., εἰς.) ἴο δε ἴδε ρυτ- 
οδαβε-ρεῖςε. Βυΐ ἰξ 18 ἀουδιδι τυ βεῖμετς 
ΔΏΥ 500 ἢ τες πίοδ] οἵ ππεϊδρῃογίοδὶ βεηβε 
οδη ὃς δἰίδοπεά ἴο τε νογὰ πεῖς, Βεσα 
πε βυδΊεςς ἰπ νίενν 18 τῆς ρἰαίπ ἀστν οὗ 
8 φαγί! ΟΒγίβεϊδη νναὶκ. ὙΠε βίτρὶες 
δεῆβε οὗ δηγὲηρ ἰἴΒ τῆογε ἀρρτορτγίαϊς ἴο 
τε σοπίεχι. Τῆς ἐξ- ργοῦδοϊν μ45 [18 
ἱπεεηβίνε ἔοτος, δἰἐβουσῇ ΕἸ] οοῖς τα κεβ τὲ 
ἴο τεΐεσ τλεγεῖν ἴο ἴῆς “ ἀυπάδεβηεά τἰπης οὐ 
οἰσουπηβίδποεβ, ονέ οὐ Ἀν ΒΙΟΒ, ἴῃ ἐδοῖ ρᾶγ- 
εἰουϊασς οαβς, ἴδε καιρός ἰΒ ἴο Ῥε ὈουρὮτ᾽". 
αἰνίηρ ἴδε Μιάά]ε αἰβο [18 ὑσορεῖ βεῆβε, 
νῈ βεῖ ἴπε β6ῆϑβε οὗ “ δυγίπρς ὉΡ ἔογ γουτ- 
βεῖνεβ᾽, ΤΆς τΠὶπρ ἴο Ὅς “Ῥουρῃϊρ" 
ἦ8 πε καιρός, ποῖ “18ε ππις,᾽" δὰϊ “δε 
2 ἄπιε," τε ““ορροτέυπίιϊν,᾽" δηὰ ἐπε 
ὈΓΟΠΔ56-ΏΟΠΟΥ ἱτῃρ! Ἔα ἴῃ τπε ἤρυτε ἰδ 
εἴς υπάεῆπεά, δαϊ πᾶ ὃς ἴδε εαγεζεΐ 
λεεά εχρεπδεὰ ου ἐμεῖς νναῖκ. ὙΒυδ δε 
8εῆ8ε σοπη68 ἴο Ὀς [ἢ]18---ἰῃε σπδσδςίεσ οὗ 
ννβάοπι ὉΥ ΒΙΟ ἐμεῖς ναὶ κ τνᾶβ ἴο δε 
ἀϊδιϊπρυϊβῃεά ννὰ8 ἴο βῇον, 156} ἴῃ [86 
ΡῬιοπηρὲ δηά ἀϊδβοεγηίπῳ Ζεδὶ υντἢ ΠΟ ἢ 
μὲν τηδάς ἐνεγΥ ορροσζιυπὶν τμεῖγ ονντι, 
δηὰ βυβετεά πο διείηρ βεᾶβοη ἴοσ ἴῃς ἔμ]- 
ΒΙπιαπὶ οὗ ΟὨγίβιίδη ἄσν ἴο ρᾶ88 υπυβεά. 
1 Πογ 8 “' βυΐϊξ γουγβεῖνεβ ἴο [ἴῃς τἴτηε ᾽᾿ 
Μοῦ] ἃ τεχυΐῖτε βοπε ϑυςσ ρῆγαδβε 45 δου- 
λεύειν τῷ καιρῷ (Εοτῃ. χίϊ. 11), ἀπά ἰ5 
οἴδεσννίϑε ἱπαρργοργίδῖθ. Οἱπεὶ εχρὶδ- 
παίίοηβ, βιοῦ δ8 Ηδιίεββ᾽ 5 βυρροβίτίοῃ 
παῖ τῆς τηδίϊεσ ἰπ νῖενν ἰδ τῆς δὲ εἰπιε ἴοσγ 
Ἰεϊείπρ τς ἔλεγξις Ὀτεακ 'ἰπ ἀροη {πε 
ἀδείςπεββ οἵ βίη, σε γεπηοῖς ἴσοτῃ ἴδε ἱπ|- 
τηεάϊδϊε βυδ)]εςσὶ οἵ ἱτηραγὶ ἰάδδβ νυ ὶς ἢ ἀγα 
ποῖ ἰη {πε τεχῖ. Τῆε ΕΝ είνεβ “ τεάξεπι- 
ἱπᾳ ἴδε εἰπγε ᾿᾿ ἐπ ἴῆς τεχῖ, ἀπά “Ὀυγὶπρ 
Ρ ἴῃς ορροτίυπιν " ἷἰπ (Πα πηατρίη.--- 
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι : ὀέεοαπ5ε ἐλε 
αγς5 αγέ ευἱΐ, ϑιλϊετηεπι οὗ πιοῖῖνα ἴοτ 
δυγίπα ὑρΡ ἴπε ορροτίυπίτγ, υὲς., δε εν] 
οἵ ἰῆε εἰπὲ. Ὑῆα οοπίεχὶ πηᾶκαδ ἰϊ οἶδας 
ταὶ ννῆδῖ [8 ἱπ νίενν ἰ5 ἴῆε τηοσγδὶ εν] οὗ 
πε ἄαγβ, ποῖ πλεῖν ἃ5, .Ρ.. ἰπ αεῃ. 
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ΠΊμακε αἰ." γίνεσθε “ἄφρονες, ἀλλὰ συνιόντες τί τὸ “θέλημα τοῦ " κυρίου.Σ 

4]. ; 
Ῥαυὶ οὐἱυ, Ἔχς. σ Ῥεῖ. ἱΐ. ΕΝ 7οῦ ν. 
1: ὙἼΒε6δ8. ν. 7 οηἱγ. ὑτι 
42; Ἐοπι. ἱ. 29, Σν. 13 δ]. 

3: Ε Αεῖαδ χχί. 14 οἱἱῃ ; οἷβυν. τοῦ θεοῦ. 
“06; χσ Ρεῖ. ἵν. 4 οοἷγ ; σον. χχν ϊὶ. γ; 2 Μδαςς. ἐν. 6. 

Κοπι κ 18. καὶ μὴ " μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ' ἀσωτία, ἀλλὰ ὃ " πλη- οσι 
δ Ίμακε χἰϊ. 45 ; 

᾿Ξ- Αςῖ5 ΕΙΝ 

ἢ σννιεντες ὈΡΕΚΙ,, π188., πεδεὶυ, ὅγτ., Ασπι., ΕἸΏ., 4]., ΟὩσ., Τμάσι., ὕδτὰ., εἴς. ; 
συνίετε ΦΑΒΡ 6η, 73, 118, ΟἾὮτ.-π|8., [ετ᾿ ; συνιοντς ὈΕῸ (1τ., Νυϊᾳ., αοιῇῃ., 5υτσ., 
11, Ἰμὰ οἱ ,, 411). 

3 Αἴἴεῖ κυρ. ἱπβοτ ἡμων Β; ἴος κυρ.» θεον Α 14, 55, δ᾽, 109-15-78, ἃ, ε, ἔ, ὅγτ., 
ΤΩΙ., ]ετ., Αὐς.-Ρεὶ. 

βϑαλλα μαλλον το, 37, 71, 116, Ατηϊ. 

χίν!!. 9, τῃεὶς ἀ!θηςυἴἰε8 ἀπ ἰτουδῖεβ 
(Βεζα, εἰς.). Τῆς ἴδοι ἴπαὶ τμε Εἰπηεβ ἱπ 
ψὨΙΘἢ ἐδεν ᾿ἱνοᾶ ννεγα πιο σα! ν 50 οοστυρὶ 
"8 ἃ ἀποηῦ ΓεΆδοη ἴοσ τηδίκϊπρ Ἄνευ 
Τρρογίυη Ὑ ἴος ροοά, ννβῖς δυο εἰπιαβ 
τηῖρῃι οδετ, τπεὶγ οννῃ. 

Νεσ. 17. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες: 
ῶν ἐλιὲς εαμδε δέσονις ποὲ γε ζοοϊ δῆ. ΤὮε 
διὰ τοῦτο ᾽"α» τεῖετ ἴο τῆς ἱπηπιεάϊατεῖ 
Ρτεςεάϊηρ οἶδυκε (ΕὔςΚκ., θὲ ΜΝ εῖίε, εἰς.), 
πε εν!] οὗ τῆς ἀδνβ Ὀαίπῷ ἃ τεᾶβοπ ἴοσ 
δνοίάϊπρ [ο]γ. [{ 18 Ὀεϊῖεσ, δοννενοσ, ἴὸ 
τεῖεσ ἴἰ ἴο τῆς τηδίη ἰάελ, ἰμαὶ οἵ τε τσαῖᾳ, 
ἴπδη ἴο ἴδε βυδοτάϊπαιθ. ΤΏ τηδηπεσ οὗ 
ψΑΙΚ Ὡς Ὦ πεν γεσα οδ]]εὰ ἴο βαγβας 
τεσυϊγεά τῆς ουϊεναιίοη οὗ '᾿νϊϑάοπι, ποὶ οὗ 
ον. Τῆς γίνεσθε, Δραΐπ, 18 ποῖ ἴο δε 
τεάυςεά ἴο τ1π6 δεῆβε οἵ ἐστε. (οπίεγη- 
Ρ᾽ατηρ ἴπεπὶ ἃ8 ἰπ {πε ΟἸτιβείδη ρμοβιτίοη 
Ῥδὺ] οπαῦρεὲβ ἴπὲπὶ ποῖ ἴο βυῆες τπεπὶ- 
Βεῖνεβ ἴὸ 8110 ὕδοκ δραὶπ ἱπῖο [0]]γ---ἃ 
τδῖπρ ἰποοηβίβῖεηι νἱτἢ της νναὶκ τεχαυϊγεὰ 
οὗ ἴπε ΟΒτίβεῖδη. ἄφρονες ἰδ ἃ 5ίτοπξ 
ἴεγπὶ τα νου γεᾶβοπ, 56 η561655, ἰδοκίηρ 
ΤΑΟΓΑΪ ἱπιο]]Πἰρεηςς.---Δχλλὰ συνιέντες [συ- 
γίετε]) τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου: ὀπκέμπάεγ- 
Ξἰαμάϊηρ [μη άἀεγείαπαη τολαΐ ἐλε τοῦ! οὕ ἐμε 
Τονὰ ἐς. ὙἘε τεδάϊηρ νᾶτὶεβ8 μεγε δεΐννεεπ 
συνιέντες, 45 'πΠΤΕ, ἢ ὨΡΕΚΙ, δὰ τῆς 
τη888 οἵ Μ55., Νυ]ρ., 5.τ.- Ρ., εἴς. ; συνι- 
ὄντες, ἢ Ὠ 6, εἴς. ; ἀπά συνίετε, νυν τῇ 
ΒΝΑΡ 17, εἴς,, ΜΜΒΙΟΙ ἰβ ἀἀορεεᾶ Ὁγ ΤΤτ 
ΨΉΚΝ. ἕοσν Κυρίον ,ΔοὨτηαππη ρῖνεβ 
θεοῦ ἰπ δε πιαγρίπ, Ὀυξ οἡ 5! με δυῖδποσ- 
ἱϊν. Τῇε Κύριος, 45 ἰῃ Αςἰβ χχί. 14:1 
Οος. ἵν. 19, ἰ5 Ολγίσί. Αβ8 ἀϊβεϊπρυϊ δῃεά 
ποπὶ γινώσκειν, συνιέναι ἐΧρτα8565 ἱπέεί- 
ἐϊφεπ, εοπιῤτεμεπαϊηρ Κπονη]εάρε, ταοτα 
τῆδη δοφυαϊπίδπος ἢ ἃ της οἵ πεσε 
τηδίίεσ οἵ ίδεϊ Κπονϊεάρε. 

νεγ. 18. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ : 
απὰ δὲ ποὲ πιαάε ἀγμηπὰ τοίίκ τοῖπε. ΑΔ 
Ῥατιίουϊα οαβϑε οἵ ἴδε ἀφροσύνη ἴο δε 
ἀνοϊἀεὰ ἰδ πονν δὐξευν ἔτ Τῆς καί ἰ5 
υϑεά Πεῖε, 88, 6.5.» Αἶδο ἱπ Μαζζ ἱ. 5, ἴο 
αἀὰ ἃ τῤεείαὶϊ ἀεβίᾳηδίίοηυ ἴο ἃ ρεμεγαίὶ, 
ἑποϊμοῖυο βιαϊετηεπῖ; Ννίη.- Μουϊξ., Ρ. 546. 
ΤΕ οᾶδε ἰ8 ἔπε ἀδυι8βε οἵ ψίπε. Βαϊ τετε 

ἰδ ποιῃίηρ ἴο βυρρεβδῖ τυ τεΐεεηος ἴὸ 
ἐχοαββ δὲ ἴδε Αραῤαε (τ (ον. χὶ. 21) ἱπ 
εβρεςίαὶ. ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία: τολεγεῖπ ἐς 
αἰδεοϊμέεμεςς. Οτ, ἢ τῆς ΕΝ, “ Πεγεὶα 
ἰβ σίος ". Τῇοε ΑΥ, Τυπά., Οον., Οτδη., 
σεη., Βίβῃ., 411 γίνε ““εχοςββ᾿᾽" ; Ὑ ς]. 
[48 ἐδελεγν, ἀτιὰ τς Ἐδεπὶ. γίοέομδηεςς. 
ἀσωτία («7. Ρτον. χχν!ϊ!. 7) ἐχργεββεβ {πε 
ἰάεα οἵ δὴ αδαμάοπεά, ἀεδαμελεά Ἰἰξε 
Ἰτογα!γ, ἴμε οοπάϊείοη οὗ οης ννῆο ἰ5 ραϑὶ 
βαϊνδίίοπ. Τῇῆε ἐν ᾧ τεΐεγβ ποὶ ἴο ἴῃς 
οἶνος αἴοπε (νςἢ πηρῶς ἱπέε ἃ αποβιῖς 
νίενν οὗ τπηδίϊεγσ οὐ Μοπιδηϊβῖις, δβοεῖς 
ἰάεδβ οἵ 1ε), Ὀὰς ἴο τῆς ννδοῖε ρῆγαβε 
μεθύσκεσθε οἴνῳ--ἰῃε Ὀεςοπιηρ ἀγεπὰ 
τ ννῖπε.---δλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύ- 
ματι: ὁκέ δὲ Π|ϊεἀ το ἐλε δρίνί. ὙὯς 
νετῦ πληροῦν 15 ςοηϑιτιεὰ ννἱ ἢ ἴδε σεν. 
οὗ τπεὸ τπιπρ ἐμαὶ Ε}15 (6.5... Αοῖβ ᾿. 28, 
ν. 28, ΧΙϊ!. 52, ῥα55., εἴς.) ; οὐ 1 ἴῃς 
Ἡεδταϊβεῖς αες. ((οἹ. ἱ. 9); οὐ ψ τ τῆς 
ἀαί. (Εοπι. ἱ. 20 ; 2 Οοτ. νἱϊ. 4, εἴς.). ΤΒε 
ςοπδίσυςτοη Ὁ ἢ ἐν ἤετε ἰβ ἐχοερτίοπαὶ. 
Ηεπος βοτης ργείεσ ἴο ὑπάογβίδη πνεύ- 
ατι οὗ πλη᾿8 βρίτιϊ, ἀπὰ στεπάεσγ ἰξ (45 
Ὦν τηδερὶπ) “δε ΠΠΠεἀ ἴῃ βρίγ ". Τῆς 
ςοπίσαβε νου {πεπ θὲ δεῦνεεη Ὀείης 
ΒΙΙεἀ ἰπ οπε᾿β ρηγϑβίοδὶ οἵ σαγπαὶ παῖυγε 
δηὰ ιϊεὰ ἱπ οπε᾿Β βρίγιταδὶ πδίωσε (30 
Βιᾶυπα, ἂπά ἱπ εἤεος ΑΌὉ.). ἷθ ΝΤ 
ατεοῖ, μόννενεσ, νεγῦβ ἰπαὶ γε ἐο]]οννεά 
ΒΥ πε βίσιρὶς ἀδῖ. βοπιειΐπηεβ νϑγν ἴἴ ὈῪ 
ἃ ΡῬτεροβίτίομδὶ ἔογπι, δ... βαπτίζεσθαι 
ὕδατι (κε 11. 16) ἀπά ἐν ὕδατι (Μδῖε. 
||. αι), παντὶ τρόπῳ (ΡΗΪΠ ἱ. χ8) πὰ ἐν 
παντὶ τρόπῳ (2 ΤἼεΒ8. ἰἱ. 16), εἴς. ; ἀπὰ 
{πε ἔοστηυϊα πληροῦν οἵ πληροῦσθαι ἐν 
ἰβ ποῖ ΠΟΙ πους δηδίορυ ; ολ τοῦ 
τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου, ἱ. 23 
αὔονε; δηά (οἱ. ἷν. 1:2, πεπληροφορη- 

ι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ, ννῆετε 
Ἰπάεεά ἴδε πεπληρωμένοι οὗ τῃε ΤῈ πιυϑὲ 
Εἶνε Ρίαςε ἴο δποῖμεσγ νεγῦ, γεῖ οηε ὑγτῃ 
δε βᾶπιὲ ἰάεα, ἴἢς βεῆβε δεῖπρ ργοῦδοὶν 
“ΒΠ1εἀ τοέλ ἐνεγγιδίηρ ψ]Πεὰ Ὁγ αοὰ" 
(ψ. ννίη.- Μουϊι., Ρ. 272; Β[αββ, Ογανε. 
ΟὗΝ. Τ. Ονεεκ, Ρ. 117). Τῆς ἐν τῆδυ ὃς 
τᾶῖεη, τμεγείοσε, 88 ἰῃς ἐπεέγμρι. ἐν, ἀπά 
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ροῦσθε ἐν ' πνεύματι, 19. λαλοῦντες "ἑαυτοῖς "ψαλμοῖς καὶ “ὕμνοις ᾿ ζσκαι, 
καὶ "φδαῖς [᾿ πνευματικαῖς ὅ], "ἄδοντες καὶ "ψάλλοντες ἐν τῇ 'καρδίᾳ᾽ 2 ο 

τεδ. ὩΞΟΟΙ. ἐὐΐ. 16; τ σοσ. χίν. 26. 
Ἐεν. ν. 9 ΑἹ. ΟὨΪΥ; Ἐχοά, Ἀν. Ἰὰ: [ 

εν. ν. 9, χἶν. 3, χν. 3 ουἱυ, [εσ. χχχνίϊ. το. 
1 Κίηκε χνί. τῷ τλὰ 

τὰ -- (Β. ἱν. 
ο Οοἱ. εἶδ. τό οηἱν ; Νεβ. χίϊ. 46. Ῥ ΌΟοι. ἰἰΐ. τ6; 

. ἦρχ δἱ. Ῥδὺϊ οὨἹγ, ἐχς. σ Ῥεῖ. ἐϊ. 5. τ (οἱ. ἐϊϊ. τ6; 
8 Εοπῃ. χν. 9; 1 Οος. χἷν. 15; ]διιεδ ν. 13 οὔΪυ : 

8 νἱΐ. 54; ἔοπι. ἰδ. 15, 29, χ. 6; 1: Οος. νἱΐ. 37 δἱ. 

Δὲν τω πνευματι Εα; δΔἀά αγιω Ετῇ., Ατπ;. 

5εν ψαλ, Β, Ὁ.-ἰαῖ., 17, 6γ5, 73, 116-18, Ν]ς., ΟἾτ., Απιθσϑὲ., [ες., Ρεὶϊ. 

5᾿Αβεῖ ὡδαις οἵη. πγευματικαις Β, ἁ, ε, Απηδτϑι.-εἄ. ; δὰ εν χι “τι Α. εν ταις 
καρδιαῖς ΡΑΌΕΕΟΡ 47, [ε., Νυ]α., αοιἢ., 5.1.» ϑυτ.-τωαγρ., ]., Βδβ., ΟἿσ.,, [.ἂἱ. 
Ἑδίδειβ. 

4 τῇ καρδια 3) 8, Οτίᾳ. 
αι τος Κ᾿ τ, Ῥδπι., Τβεορανὶ. 

1ῆε βεπβε υ"1]}} θὲ “ Β|1εἀ τοὐξὰ οὐ ὃν ἴδε 
ϑρίσιι", ϑόοπὶς (ε.5., ΕἸ]., Α1.) νου!ά 
οοτηδίης ἴπε ἰάεδβ οὗ ἐη δηὰ ὄν, βυρροβ- 
ἱπρ τᾶς υπυϑυά] ρῇταβε ἴο Ῥε οποβθη ὑνἱἢ 
ἃ νίενν ἴο σοῆνευ ἴῃς ἕαςϊ ἐμαὶ τπε ΗΟΙ͂Υ 
ϑρίσι [8 ποῖ οηἷν ἴδε ἱπβίγυπχοπὶ ὃν ΠΟ 
πε ΟἸ σι βιίδη τηδῃ ἰβ ΗἸ1δά, Ὀυῖ (παι αἷδοὸ 
ἐπ ΜΘ Ὧς 18 80 ἢ]1εἀ. Βαϊ 115 18. ἃ 
Ὠδεάϊεββ τεβηπεηεηι. ὙὍὙῆε σοπίτγαβι, 88 
ταοϑὲ ςοπηηεξηϊδίοσβ τεςορηῖβε, 5 ποῖ 
τοσεῖὶν δεῖννεεη ἴῃε οἴνῳ ἀπὰ ἴδε πνεύ- 
ματι, Ὀυϊ Ὀεΐννεεη ἴῃς μεθύσκεσθε ἀπά 
πε πληροῦσθε, Οἰδεινίβε {πε οτγάεγ 
ψουὰ ἤᾶνε δεεπ μὴ οἴνῳ μεθύσκεσθε, 
ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι πληροῦσθε(Μεγ.). Τῇε 
οοηίγαβὲ ἰ5 ποῖ δεζννδεη τῆς ἐπεέγωνσηίς 
δυῖ Ὀεΐννεδη τῆς Ξἐαέες----θεῖννεεη ἴννο εἷε- 
νλῖοά βἰλίεβ, οπε ἄτα ἴο ἴδε εχοϊζοηθηῖ οὗ 
νη, πε οἵδε ἴο {πε ἱπβρίγαιοη δηὰ βη- 
᾿ἰσῃιεησπηεπι οἵ τῆς 5ριϊτίς. 
ες. 19. λαλοῦντες ἑαντοῖς ψαλμοῖς 

καὶ ὕμνοις καὶ ῳδαῖς πνενματικαῖς : 
ἡβεαλίαρ, οπὲ ἰο αἀποέλεν ἐμ ῥσαίΐνις απὰ 
ἐγρηι5 απὰ εῤὶγί ἐμαὶ δοπρε. [ἀςῆτη. ἰπ- 

βετῖϑ ἐν Ὀείοτε ψαλμοῖς ; Ττ απὰ ΝΗ ρΐδαςε 
1 ἰπ τῆς πιδγρίῃ, ου ἴπε δυξπογίγ οἵ ΒΡ 17, 
6η3, ν αἱς.» [ετ. πνευματικαῖς ἰ8 τας Κεϊεὰ 
ὉΥ [,«ἀςἢ., Ὀὰὲ ἰ5 ἴο τειλίπεά, 88 δεῖπα 
ἔουπά ἰπ 411} διε πογίτἴεβ τ ἢ τῆς ἐχοεριίοη 
οἔἴδνετυ ἴεν»---Β, ὦ, ε, εἴς. Τῆς ΑΝ ἀπᾶ ἴῃς 
οἴδιες οἷά Επρ]8ῃ Νεγβίοπβ τεηάεσ ἑαντοῖς 
“ γουτγθεῖναβ,᾽" δηὰ ἐπε ΕΝ ρίνεβ {π|8 ἃ 
λος ἰῃ ἴδε πιᾶατρία. Βαϊ ἴῃ 11 ργοῦα- 
11 ν ἑαντοῖς 845 ἴδε τεοΐργοσαδὶ βεῆβε -Ξ 

ἀλλήλοις, 25 ἰπ ἱν. 32 (οἷ. [6], σγεεὰ 
Ογανι., ὃ 654, 2. Τδε ἰάεα ἰβ ποῖ ἴῃδι 
οὔ πε! ἑαίίον, Ὀὰϊ ἴἢδι οὐ εοπύεγεο. ὙΠεῖς 
8 ποιπίηψ, ποννενεσ, ἴο βυρρεβὲ ἴδε 
τπουρῆς οἵ δοῖῃ] τσογελίῤ. Ὡς 8εη- 
ἴδηςε βρεςῆεβ οης οὗ {πε 'νδυβ ἴπ ννῃίοἢ 
δε ςοπάϊπίοι οἵὨ Ῥεΐπρ “ ]1εὰ νι τΒς 
ϑρίγιε" νου Ἔχργαββ 1:56], [ἢ τπεὶγ ἰη- 
τεζοοῦτβε οπα ΜΙ ἀποίῖμετσ τΠεὶγ ἰδηρυαρε 
ψου]ᾶ ποὶ ὃε τῃδὶ οἵ οτάϊπαγγυ σοηνεηίίοῃ, 
αι 1685 ἴῃαι οἵ Ὀ48ε ἱπτοχίςδιοπ, δυς τπαῖ 
οὗ βρίγίευαὶ ἀενοιϊίου πὰ τῃδηκῆι ] πη 688. 

.ἢ ἂν τῇ καρδιὰ ΚΙ, δηὰ πιοϑὲ Μ55., ὅ5γ1ι.-Ρ., Ασζω., Ετῇ., 

Ἐεΐεγεπος 15 πιδάε ὉῪ την ᾿οπηπλεπίδ- 
ἴοτβ ἴο Ρ᾽ τυ 5 γε ]]-κποὺνπ τεροσὶ οἵ ἴδε 
Ῥτιδοῖίος οὗ ἴπε Οτίβιίαπβ οἵ Βιπγπία 
πὰ Ροπίυβ---ολστηεη ΟἨτγίβίο χυδϑὶ το 
ἀϊουηι ςδοιρ; ἐπυίσενι (ἘΡ., χ., 97); ὃυϊ 
ψνΒαῖ 15 ἴῃ νίενν ἴῃετε 15 γεβροπβίῖνε ργαῖβε 
ἰῃ {πε [οτάδδ ΠΥ ψογβῆὶρ. εβαΐνιξ, 
ἄγνιηις, πὰ ςῤίγίέμαὶ σοηρς ἀτὲ τηεπιοης 
δραὶῃ ἴῃ ΟΟΪ]. 1. τ6. Ψνηδι τῆς ἀϊδείηο- 
τίοπβ ᾶσα, ἢ δῆγ, δεῖννεεῃ [ἢ τὮτες εγπὶ5 
8ιᾶ5 θθεπ σοηβιδγδὶν ἀϊβρυϊεά. ψαλμός 
8. ἃ τε! ρίουβϑ βοῃρβ, εβρεοίδ!ν οπε βυπρ ἴο. 
ἃ τηυβίοδὶ δοςοπιραπίπιθηὶ, ἀηὰ ῥαγ ἐχεεῖ- 
ἰεμος ἂῃθ ΟΥ ρβαϊὶπὶ; ὕμνος 8 Ρτορεῦῖν 
Βρεδίκίη ἃ βοῃηῷ οἵ ῥγαΐξε; δὴ ἰ8 τῆς 
τηοβῖ βεπεζαὶ ἴση), ἈΡΡΙσ48]6 ἴο 411 κί πάβ. 
οἵ βοηρ8, βθουϊδσ οἵ βασγεά, δοςοτηραηϊεὰ 
οΥ υπδοςοτηραπίεἃ (ο΄. Ττεπςοῆ, 57»., Ρ. 
279; Πίὶρῃς, οα Οοἱ. 11. 16). Τῆς 
ἴῆγεοε νογάβ ἅτε ὕσουρσῃς τορεῖπες Βετε 
ψ ἢ ἃ νίενν ἴο τῃεϊογῖςδὶ ἔογςθ, δπά ἱξ 8 
Ῥτεσαγίουβ, τπεγείοσε, ἴοὸ ὃὈυ]ἃ ταυςὰ 
Ὡροη βυρροβεά ἀϊβεγεπςεβ δεΐννεθη {Π δῖ. 
ὙΠεῖε ἰ8 ποιδίπρ ἴο νναστάπὶ ΗἩδιῖεββ᾽ 5 
ἰάεα τῃαιὶ πε ψαλμός ἰ5 τῆς 8ρί γίτιι! βοῦρ 
ἴοσ Κειοϊς"-ΟἸ τι βείδῃβ πὰ τῃε ὕμνος ἔοτ 
Οεηἐ6- ΟἸ τ βιϊδηβ ; οὐ Οἰβῆδυβεπ᾽ 5 8ὰ0- 
ῥόϑμοη τῆδῖ τπὲ ἴεγπὶ ψαλμοῖς ἰδ το δε 
ἰγηϊτεὰ το ἴῆε ΟἹ ρβαϊπιβ ψδίοἢ πδά 
Ραββα ονεσ ἰπῖο τῆς Ὁ γίβεῖίδη Οδυγοῇ. 
ΎΒετε ψεῖε ΟἈγίϑέϊαη Ρ541π|8---᾿54]π8. 
δι ἢ ἴῃς Ηοΐγ ϑρίγις πιονεά ἐπε ρῥσγίπι- 
εἶνε ΟὨτιβείδηβ ἴο υἱΐεγ ἤδη {πὲ σᾶστὰς 
τορεῖδμες ἴῃ ὑνοσϑῃΐρ (1 Οος. χίν. 15, 26), 
85 Ἦε τῃηονεὰ πηι ἴΟ βρεαῖς νν ἡ τοηρυςδ. 
(Ας(β ἰϊ. 4, χ. 46, χίχ. 6). [εἐ ἰ8 ργοῦδδϊε, 
τῃετοίογε, παῖ ἴπεϑε ἅτε ἱπιεπάςβά δεῖς, 
εδρεςίδ!ν ἴῃ νῖενν οὗ αὶ 885 Ὀεδη βαϊὰ 
οὗ Ὀεϊηρ “δΙ|Ιεὦ Ὀγ πε ϑρίπε". 1 δε 
τεστηβ, ἱπεγείογε, ἅγε ἴο ὃε ἀϊϑεϊησυΐϊδπεά δὲ 
411, τῆς. σα5ε ν71}} θὲ δἰτυρὶν 1818---τῃαῖ τῆς 
ψαλμοί ἀπά {πε ὕμνοι ἅτε βρεςϊῆς κΚίπάβ 
οἵ ὶ πνευματικαί, Δηὰ ἴπαὶ 186 ἴοτ- 
τεσ ἅτε ἴπε οἰείβηση Ῥ5ΔΪπιδ νοι νοτ- 
Βῃίρροσβ ψεσε ἱπδρίγεά ἴὸ βίη, ἀπά ᾿νῃ ἢ 
πο ἄουδε Μου]ὰ Ρε [κε τπε λυ] ας ρβαϊπιδ 

΄  -- 
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ὌΞΙνυΚα 
ανὶϊ. τ6, 
αν ϊὶ. τα; 
]οΒα χἱ. 
41; Βοαι. ἱ. 8 δῃά ἔσεᾳ. Ῥαδυϊ; Βεν. χὶ. 17. 

ΠΡΟΣ ΕἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ν. 

ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20. " εὐχαριστοῦντες “ πάντοτε ὑπὲρ “πάντων ἐν 
ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ “τῷ θεῷ καὶ πατρί, 

νος. ΐ. 4:1 Τεβα. '. 2; 2 Τ8εδα. ἱ. 3; Ῥδαϊ οοἷγ. 
ν 2 Οοτ. ἰχ. 8; ῬΒΪ1. ἱ. 4; τ Τδεδβδ. ἱ. 2; Ῥδυΐ οὔἱγ. ᾿ ]δύηεε ἱ, 27. 

1 πα. κι θ. ΠΕΕΟ, αἹ.,, 1τ., αοιβ., Νὶρ. 

οἵ ᾿βγϑεὶ, νυ ἢ1]ς 186 Ἰαϊίετ ὑνεγε βοηᾷδ οὗ 
Ῥταῖδε ἴο Οῃσίβι ογ ἴο αοά. Ου τῃϊδ νίενν 
ἴῃς 44]. πνενματικαῖς 15 αἰίδλοῃεά το π6 
αδαῖς ποῖ τηεγεῖν ἴὸ ἀϊβδετεπιίδις ἴῃ 6βς 
ψδα. 88 τε]!ρίουβ ἀηὰ ποῖ βεουϊασγ, Ὀυϊ ἴο 
ἀεβογῖρε {παπὶ δἃ5 ἱπβρίγσεὰ ὉγῪ ἴμε ΗοΟΪΥ 
ὉΠοϑι.---(δοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ 
καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ : ϑἰμρίηρ ῬΞ: 
"»"αλὶηπρ νιοϊοαν ἐπ γον φαγί ἰο ἐδέ Ινογά. 
Τῆε ἐν οἵ τε ΤῈ ἴ5 δυρροτιςά ὃΥ ΚΙ, 
τηοβῖ ουγείνεβ, 5υτ.- Ηδτζοῖ., Ασαηλ. εἰς, 1 
δ οπιιιεὰ ὃν ΒΜ", Οτίρ., εἴς., δῃά ἰ8 
ἀεϊεϊεὰ ὃν ἹΓΤΉΊΝΝΗΕΝ. Ἐὸσ τῇ καρ- 
δίᾳ, 1,Δοἤπι. ρῥγείετβ ταῖς καρδίαις, ννὩϊο ἢ 
ἰ8 γίνει ὃγ ΆΑΌΘΡ, Ναυΐς., Βοδ., ὅ5γτ. 
ψάλλοντες, ῬΤΟΡΕΙ͂Υ τὸ ῥίαγίηρ οἡ ἃ 
βιγίηρεά ἰπβίσυπιθηξ, ἀπά ἔπε - οὐμρίηρ, 
ΕΒΡρεοῖδ ν ἴο Δη ἱπβισυσηεηὶ (ἔπι. χν. 9 ; 
1 Ὅοτ. χίν. 15; [4π|6ὲ8 ν. 13). Τῆὲ τῷ 
Κυρίῳ ν»}}} βανε 118 ἀδυδ] τεΐεγεηςε, υἱξ., 
το Οἀγίςί. Ὑδα αυεδιίοα, ποννενεγ, 18 
ὙΒεῖμεγ τη18 οἴαυδβε ἰ5 ἴο Ὀς ἰἅκβῃ 88 
εοογαΐμαίε Οἵ 48 ςμδογάϊπαίε. Ὀοεβ ἴὰ 
-«αἀὰ Ξοτηειπίηρ ἴο ἴπε ρσενίουβ λαλοῦντες 
οἴλυβε, οἵ βίπηρὶν ἐχρίδίπ ἀπά Ἵχίεπά ἰὴ 
Τῆς Ἰδιῖες νίενν μᾶ8 Ῥεεη δοςερίεά ὈγῪ 
τοδηῦ ἔτοπι ΤἼεοάοσες ἀοννηιναγάβ, νὯῸ 
υπάετβιδηά {πε ροΐηϊ ετα ἴο δε {πᾶ πε 
βρελκίηρς οπε ἴὸ ἃποῖπεσ ἴῃ ῥρβαὶτῆβ ἀπά 
ὈΥπΊη5 δηά δβρίτγίτυ8] βοηρϑ 858 ποῖ ἴο Ὀ6 
ἃ ἴοττηδὶ {πίπρ οἵ ἃ πηδῖϊεσ οὗ {πε 1108 ΟΠ], 
Ὅυς τῆς υτζογᾶποα οὗ ἴπε πεδγῖ, “" ἢ τῆς 
Βοασι" (ΕΝ). Βυῖτῃϊ8 ννου]ά Ρε ἐχργεββεᾶ 
ταῖμει ὉΥ ἐκ τῆς καρδίας οΥ᾽ κατὰ τὴν 
καρδίαν. Τῆε τεπάεγιης “ ΒΕΔ "ἢ 4150 
Μοῦ θὲ δδβίεσ 18 ἴΠπεῖῸ νέα πὸ ὑμῶν. 
Βεδίἀεβ πε σοηίϊταβὶ ἰῃ ἐπε οοπίεχι 18 ποῖ 
Ὀεΐνεεη ᾿ἰρ-ῥργαίβε δηὰ μελγί- ργαῖβε οπ ἴῃς 
Ῥαζῖ οἵ Ὁ γιβείδηβ, Ὀὰξ θείννεεη ΟὨγιβεΐδη 
᾿οίνεῖβε Ἔχργεββίηρ ἰἴ86ε 17 ἴῃ ργαίβε, ἀπά 
τῃε ναΐϊῃ οἵ ῥγοῆιραϊίε ἰδ1κ οὗ ἰδ πεδίμεη. 
Ηξεηος (νντἢ Ηδτῖ., Μεγ., ΕἸ]., 410, 1 15 
Ῥεβὲ ἴο ρῖνε ἐν ἰῖ8 ὑγορεσ βεη8ὲ οἵ ἐῃ, δπά 
ἴο υπάετβιαπά τπε οἴδιιδε 85 ταξεσγίηρ ἴο 
πε πιεϊοάν τῃδῖ ἴδ Κεδ ρίδςε 'π ἘΠ 6 81} 1Π 658 
οὗ τε πεδᾶζῖι. [ἰ βρεςῖῆεβ ἃ βεοοπᾶ κὶπὰ 
οἵὗ ρταῖβε ἱπ δάάϊιίοη ἴὸ τπαὶ οἵ ἴδε λα- 
λοῦντες---ἰῃε υπνοϊοςἀ ρταίβα οὗἁ πηεάϊτα- 
τίοπ δηὰ ἰηννασζά ννουβῃ!ρ. 

ψες. 2ο. εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲ 
πάντων: ρίυΐϊηρ ἱμαμὰς αἰτσαγς5 70γ αἱΐ 
ἐπέπρο. Αποῖδεσ οοογάϊπαέες οἴδυβε εαἰνὶηρ 
ἃ τπιτὰ δηά τῆοσγε ραγιουασ νναν πῃ νυ ἢ 
τῆς θεΐπρ “ δ]1εἀ νι τῆς ϑρίγις" βῃουϊά 

ΕΧργεββ ἰἴβε]. ὙΠπὲ ΝΟ ῥγεςεάϊπρ βεη- 
ἴεῆς68 τεΐεσγεὰ ἴὸ ῥγαΐβε, ὈοΪῃ ουϊνναγάϊν 
ἢ τς πιουϊῇ ἀπὰ ἰπννασγάϊν ἴῃ τε 
βίϊεηςς οὗ (πε μεαγὶ. ΤὨὶβ τῃϊγὰ βεπίεπος 
ταεπιίοῃβ ἃ βρεςῖ8] ἔογγ οὗ ργαῖϑβε, υὲξ., 
ἐκαπλερίυϊηρ. ΤὨΐδ τπδηκβρίνϊηρ 5 ἀς- 
βογίδεὰ 45 ἃ εομείαμπέ ἄστυ, ἴῃς πάντοτε 
ΠΟ Ψουά πᾶνε θεεη ἱπαρρσορσίδιε 
ΜΠ ἴδ λαλοῦντες δΔηά υἱεῖ τμε ἄδοντες 
καὶ ψάλλοντες Ῥεΐπηρ ἴῃ ρίαςς βεσε νμεζε, 
85 ἰπ δε ᾿δβε οἵ 707 δηὰ ῥγαγεν (τ ΤὮεββ. 
ν. 16, 17), δε πιαῖξεσ ἴδ οπς ργιπιδσὶν οὗ 
δἰτίειάε οὐ βρίγιι. Τῆς ὑπὲρ πάντων, ὁ ἴος 
411 τηϊπρβ᾽ (πευῖ., ποὲ πιᾶβο., 85 υπάδσς- 
βίοοά ὉγΥ ΤΠδοάοτγ.), 18 ἰδίκεπ ΌῪ τιδην ἰπ 
5 ννάεβεὲ ροβδβίδὶς ἜἼχίεηϊ, 45 ἱποϊυδϊησ 
τῖηρ8 δν1] 85 ννεὶ] δβ σοοά. Τῇῆε Ερίβιϊς 
ἄοεβ ποὶ ἀβαὶ, ποινενεσ, ρασι συ! αεῖν να 
τπε τε ϑενγίηρΞ οἵ τπε ΟἸτίβείδη, δυῖ τὰ 
ψὮδι ἢε τεςεῖνεβ ἔγοπι αοὰ δηὰ ννβδὶ δῖ5 
ςοηδβεαμεηὶ ἀκ ἰ8. 1 15 τηοβὲ δοςογάλδηϊ, 
τΒετγείοσε, νυ ἴῃς ςοηίεχι ἰο υπἀετειαπὰ 
1δε πάντων 48 τείεγγίπρ ἴο 411} πε δίφσοέησε 
οὗ τ18ε ΟἨγίβιίδη, (6 ννβοϊε ροοά τδδὶ 
ςΟπΊ68 ἴο Πίπι ἔγοπι αοά.---ἐν ὀνόματι τοῦ 
Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ : ἐπ ἐδ πανιε 
οὕ ομν 1, ογὰ έξιις Ολγὶσί. ὙὯε ρῆσδβε ἐν 
ὀνόματι... Χριστοῦ ἰδ ἀϊβετεης ΟΠ ἐν 
Χριστῷ δηά οὗ ννάετ δρρ οδῖίοπ. [{ μδὰ5 
ἀϊβεγεπὶ βῃδάεβ οἵ πηεαπίπρ, αμέλογί, 
ῥοισεν, κοποων, ἀεῤῥομάφησε, εἰς., ἴῃ ἀϊδετεης 
ςοπηῃεδοϊίοηβ. Ηδστγε ργοῦδοϊνυ ἴἴ ἐχρσεββες 
τδε ἰάεα οὗ ἀοὶπρ Ξοσηειίηρ ἐπ ἀεῤεμάεκες 
ἀροη ΟἸτίϑε, ος ἐπ γεραγαζείηπε5ς οἵ ννῆδι 
Ομῆβι ἰ5; οὐ ]οθη χίν. 13, χν. 16, χνὶ. 
23; ΟΟΪ. ἐϊ. γ.-ττῷ Θεῷ καὶ πατρί: ἐο 
Οοά αμὰ ἐδπε αέλπεγ. Ὑδε ΕΝ ρίνεβ “ἴὸ 
αοά, ἐνεη τῆς Ἐδίπεγ᾽" ἴῃ ἰϊδ τεχί, δηά 
“τὸ {πε αοἀἁ δηὰ Εδίβεγ" ἴῃ πε πιλγρίη. 
Βυϊῖ {δε πιοβὶ ἀρργορσίαϊε γεηδεγίηρ οἵ ἴῃς 
1|6 15 τῆς ἀρονε. Τῆς {{π|6 ἀεξι σπδῖεβ 
Οπε ΨῆῸ ἰδ αοά απά αὐ ἐΐκε ταν ἐϊνιε 
Ἑαΐλκεν; ἴῇε Ἐδιμεσμοοά ἤεῖε, 88 εἶϑε- 
ψ ἴστε, δεῖὶης πὸ ἄουδιὲ ρῥγίπιδγν ἴδε 
τεϊδιίοη ἴο ΟὨγίβῖ, 45 15 βδυρ εβίεἀ Ὁγ τὰς 
ἐν τῷ ὀνόματι, εἰς. 

Ψψεῖ. 21. ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις: 
σμδ)εοίϊηρ γομγεεῖυες ομε ἰο αποέμεγ. ΤΠε 
οοπηεδοίοη οὗ τ 18 οἰδιιβα 8 ὉΥ ΠῸ τηξδῃϑ 
οἶδασ. [τ ἰβ ἔδάκεὴ ὃὉγ ποῖ ἃ ἔενν (ζαὶν., 
Μαιΐεβ, εἰς.) ἃ5 δἂῃ ἱπδερεπάεηι οἴδυβςε, 
1ῃε ρῬατγιςῖρίε Ὀεὶπρς ἄεαδ!ε υνἱτ 45 δ ἱπι- 
Ῥεγαῖίνε. Βυϊ δεῖς 5 ποιϊῃίηρ ἴὸ βυρξρεϑὶ 
τῆς ἐστε νν ϊςἢ νουἹὰ πᾶνε ἴο θὲ βυρρ θά. 



20οΟ---22. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ γδς 

21. " ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ χριστοῦ] - 22. αἱ γυναῖκες χ οἷν ἱ. 22 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, 23. ὅτι ἀνήρ ὃ ἐστιν " κεφαλὴ τῆς νει ΟΝ 

ἱ. 22, ἵν. 15; (οἱ. ἱ. 18; Ραυὶ ΣΙ 

ἸΧριστον ΦΑΒΓ,Ρ, πιοβὲ οἵδεσβ, ἔ, Νυἷρ., ὅυτ., Οορῖ., Αγτ., Ετὰ., Οοιμ., Οτὶ.ν 
Β48., Οἤγυβ., Ὀδη., Νιοτογίη., εἴς. ; Χριστον Ιησον ὈῈΕ 35, ἅ, ε; ἴησον Χριστον 
ει, ς ; κυριον Καὶ; θεον πηοβὶ ουγβῖνεβ, Ο]επι., Εὐπῃ., Τάτ, Πδπι. 

5 Αδεῖ ανδρ. ἱπβετὶ νυποτασσεσθε ΚΙ,, α]., Οἢτ. ; θεΐοτε ιδ. ΠΕ, ὅυζ. ; υποτασσεσ- 
θωσαν ΝΑΡ 17, 57, ἴετε δἱ., Ναἱς., Οορῖ., Οἱεπι.,), Β48., τπάγι., θδπι., [.αῖ. Εδίδεῖβ ; 
νήἡτδουϊ νποτασσεσθαι οἵ νποτασσει ν Β, ΜΘϑ95. ἴῃ ]εἴοόπι : (Ηος φμοά ἐπ ἰαέ. 
ἐχχ. αἀὐἀὲῥέμνι ἐπί, τε δάδέαε εἰπέ, ἱπὶ ρν. εἀὐά. ποπ λαδείμγ. .. . 8ε4 ἄος »ιαρὶς ἐπ ργαδοο 
ἐπέε! ρίξε φμανι ἐπ ἰα πο), ΟἸεπι. 

5 ἀνὴρ 5οπιδ ουγεῖνεβ, ΟἸεπι., ΟὩτ., ΤΒάτε., εἴς. ; ανηρ ΦΑΘΕΕΟΚΙΕΡ 44, τοῦ ἴο 
11-53-77-6-90, 219-38, 411, Πᾶπι. 

Τὸ τεῖδις ἴπε οἴδυϑε τὸ ἴπε ραγαρταρῃ 
ψΠϊοἢ γ)οϊϊοτυς ταεδῃβ τηδὲ ᾿ξ ἰ5 (Ὡς ᾿πῖσο- 
ἁἀυςίοτγ, γεηεγαί βιδιεσηεπί, οὐ ννῃϊοῃ να 
δᾶνε ἃ Ρδζιίίσυϊασ δρρὶςδιίοη ἱπ ννμδὶ 18 
βδϊὰ οὗ ἴπε γνναῖκες. Βυΐϊ 'π τπαΐ ο48εὲ 
νε βῃουϊά ἐχρεοὶ τε ἄυϊν οὗ πε γνναῖ- 
κες ἴο δε οςοηνεγοὰ ὃὈΥ 4 ποι ἀϊβιϊποὶ 
ἕτοπι ὑποτασσόμενοι, Ὀυϊ ἀεποιίπρ ἃ ἴοτπὶ 
οἵ εμανίους τῃδι 'νου]ά σοπὴς εαϑβὶϊν υπᾶες 
πε σοτιρτεμεηβῖνα ἄστυ ἐχργεββϑεά Ὀγ τῆς 
Ραγιϊςὶρῖε. [Ια ἰβ Ὀεβὲ ἴὸ οοππεοὶ ἴδε 
εἴδυδε, ἱπεγοίοσε, ἢ νμαὶ φγεέσεάες ἰὰ, 
δηὰ ἴο ἴᾶκε ἰξ 88 ἃ “ομγίλς εοογάϊπαίε 
οἴδυβε, φίνίπς γεῖ ἀποῖπεοσ ΨΔΥ ἐπ ΨΏΙΟἢ 
πε σοηάϊιίοη οἵ θείης “ Α11ςὦ ἢ τῆς 
ϑρίγιε" βῃουϊ ἃ ἐχργεββ 1186}, Τῆς ἔογπιεῖ 
τῆτες ἀεαϊε νυν τῇ δρίγίτια] σοῆνεῖβε, ργαῖβα, 
δηὰ {πδηκβρίνίπρ ; 115 οηὲ ἀθαῖὶβ 
ψπδὶ [5 ἄυς ἔτοπὶ ουγβεῖνεβ ἴο οἴπεγβ, [ἰ 
15. Δρρεηδεά το ἐπε οἵπεγ ἴῆτγες ἃ5 ἃ 830}π|- 
ΤΛΆΤΥ δίδίεπηεπὶ οὗ ἀυτγ 'π οὖς τοδί οἢ8 
ὁπε ἴο δποῖδεσ, οὗ  Βἰοἢ ραγείσυϊαγ ἀρρ]ΐ- 
οδιίοηβ ἅτε ἴο θὲ πιδάβ. Τῆυβ ἰΐ ἰεδᾶὰβ 
εΔ51}Ὑ οἡ ἴο ἴπε βρεςίαὶ οὐ] ζαιῖίοπβ νυ πὶ ς ἢ 
ἅτε πεχὶ δηΐοσοςά. ΤὉῇῆε βᾶπιδ σοσήργε- 
Βεηβῖνε βίδιεγσηεπι οὗ Οἢτίβείαη ἀπ ἱπ 
Ουγ εδγίῃ]ν τεϊδιίοπβ 45 βυπιτηθὰ ὑρ ἱπ 
τῆε οἷς ἰάεα οὗ τιυῖυ8] ὑπόταξις, ἴῃ 
ςοηῖγαβὶ ἢ ράραπ 86] -βεεκίηρ δπὰ 
Βε! [δββογίίοῃ, ἰ5 ρίνθη ἴῃ 1 Ρεῖ. ν. 5 
ἐν φόβῳ Θεοῦ [Χριστοῦ]: ἐπ ἐλε ὕεαν οὗ 
Οοά [οὐ ΟἈγὶς). ὙὮε τεδάϊπρ οἵ ἔπε ΤῈ, 
Θεοῦ, 15 τπδὶ πχοϑβιεῖὶν οἵ ἴπε ουγδῖνεβ ἀπά 
ἃ ἴενν Εδῖῃειβ. [ἰ πηυβὲ γσίνε ρίαςς ἴὸ 
Χριστοῦ, ΨΕΪΟΗ ἰ8. ρίνεη Ὁγ ΒΜΑΚΕΡ, 
γυϊς., 5υτ., Βοῆ., εἴς., δηὰ 18 ἀοςερίεὰ ὃν 
ΤΤΤΙΥΝΗΕΝ. Οἱἶδες νατίδείοσυβ οσουγ, 
4.6.» Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἰπ Ὁ δηά Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἴπ α. Ὗς Ῥῆγαβε “1π δα ἔξασ 
οὗ ΟΒτγῖβε᾽᾿ ὀσοιζβ οπἱν {πἰβ οηςα. Εδνεῖ- 
επος ἴογ τῆς Τυογὰ Η:πΊβε! ννᾶ8 ἴῃς βρίγὶς 
ἰπ Ψ ΏΙΟΒ τπὶβ ρτεδὲ ἄυίν οὗ πιυΐυ] βυδ- 
ἡεςτίοη ψψ85 ἴο θεὲ {1 8 1|εἅ. 

νν. 22-3.. ΑἋ ραγαργαρῇ νῃϊςῃ, ἱπ 
ἀελίπρ ἢ ἰπε ἀυτίεβ. οὐ ννῖνεβ δηὰ 
Βυβθαπάβ 88 86εεπ ἱπ {πε πεν ἰἰσῃὲ οὗ 

ΟἸ σι βείδπ ἰγυτῃ, σίνεβ τῆς ΟἸγ  βιΐδη ᾿ἀεδ] 
οὔ τῆς πιαγγίαρε-τεϊδιίοη. [{ 18 τπς Ἰοξιίεϑὲ 
ςοηςεριίοη οὗ {πᾶὶ τεϊδιίοη τπαξ Π48 Ἔνεσ 
ςοπὶς ἔγοτη δυπιδῃ ρεπ, δπὰ οπς ἴπδῃ 
ὙΠΟ ἢ πο Βίρμεῦ οδη θὲ ἱπιαρίπεά. 

Μεσ. 22. Αἱ γνναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀν- 
δράσιν [ὑποτάσσεσθε]: Μίέυες, δὲ ἐπ 
σμδ)εοίδοη ἐο γομῦ οἵση ᾿μεδαπάς. ΤΠῈ 
ξτεαὶ ΟἸσίβείδῃ ἴανν οὗ πιυῖιδὶ 8) στο 
οἵ βυδπικίβϑίνε ςοπβίἀεγαϊίοπ ἰβ πονν ἴὸ ὃς 
υπίοϊάςἃ ἴῃ 115 Ῥεαγίπρ οἡ ἴῆγες ραζγίίςυ- 
ας τεϊδιίοπβ ννῃῖς ἢ 1ἰὰ δὲ τπε ἰουηάδείοη 
οὗ τηδη᾿ 5 β8οοίαὶ [11ξὲ---ἰποϑὲ οὗ πυβϑαπάβ 
δηὰ ννῖνεβ, ραγεηὶβ δηά μι] ἄγε, πηδβίεγβ 
δηὰά βεγναηίβ. Ὑῆε τεϊδιίοη οὗ δυβραπάβ 
δηὰ ννίναδβ, 48 ἴπε πιοβὲ [υπάἀλπιςηίαὶ, 15 
ἰάκεῆ ἃρ Ῥεΐοτε ἴς οἴπεῖβ, ἀπά (ἢς 
ΟΠ τίβιίδη ἄυϊν οὗ τἴπε τψῖνεβ 18 βεῖ ἔογι ἢ 
ἢτβι. Τῆε τεδάϊηρ [5 βοπιενν δι ὑποεγίδιη. 
Τβε ΤΕ ἱπβοεγίβ ὑποτάσσεσθε, ἢ ΚΙ, 
τηοϑὲ οσυγβῖνεβ, ὅγυτ., ΟἾσυβ., εἴς. Α ἔειν 
ταδπυβογρίβ (Ὁ 6) ρίαςε ἐπε ὑποτάσσεσθε 
αἴϊτες πε γνναῖκες. [π δοπιε ἱπιροτῖδης 
δυϊῃογίτίεβ (ΦΑΡ 17, ΒΟΣ., αοίῃ., Νυϊρ.ν, 
Αγηι., εἴς.) νὰ ἤπά ὑποτασσέσθωσαν ; 
ΜΠΙΟΝ 15 δοςερίεά ὉΥ ΠΥΡῚ ἀπά ρίνεη ἃ 
Ρίδοε ἴῃ ἐπε πηᾶγρίη ὃν ΝῊ. Τῇῆε οἴδυβε 
158 ἔνερ ψἱπουϊ ἀπν νετῦ ὃν Β, ΟΙεπι., 
δηὰ [ες., ννῃϊς ἢ αϑὲ βιδίεβ τπδὲ τῆς νεγὺ 
νψγ85 ποῖ ουηὰ ἰπ Πἰβ Ογέεχ ςοάϊοε5. ΤὨΐδ 
δῃογίεβί ἔοσγῃ 5 δδοριεὰ ὃν ΝΗ ἴῃ {μεῖς 
ἐεχί. Ὑδε νετὺ 5. εβϑ:ν βυρρὶ!εα τοῦ 
ἴῃε ρῥγεσδάϊηρ ἐπότασσέμανοι, δηὰ βυοῇ 
οοπϑίγυςτίοηβ ἅτε αυΐϊε τῇ Ῥδυ]᾽8 βίγίε. 
ὙΒε ἰδίοις (ννιϊοἢ ἰ8 οπιεεὰ πὶ ἴδε 
ΡΑΓΆ]1εἰ ραββαρε ἰπ Οοΐ. 11}. 18) ἰ8 Βεζα, 
88 οἴη ἰἢ ποῖ αἰννᾶυβ 'η τῆς ΝΎ, βοπιε- 
τοῖπρ πιοσε ἴπδῃ ἃ βἰπιρίε ροββϑεββῖνε. [ἰ 
ςοΏνευ8 {με ἰάεα οἵ ννῇαϊ 5 ςῤεείαϊ, ἀηὰ 
Εἶνεβ ἃ οετίδίπ ποῖς οὗ εἐπιρῇῃδϑββ ογ ἰπ- 
τεηβίτυ, Ξξ ἢυβραπὰβ ΨὴῸ ἃ8 800} ἅγε 
Ρεου ίαεν ἂἀπὰ εχοϊυβίνε! υ ἐλεὶγς; βεὰ 
1 Ῥεῖ. 11. σ, δπὰ οὖ. ΕἸ]. ἐπι ἰος.; Β[858, 
Ογαπι. οὗ Ν. Τ. Οτεεῖ, Ρ. τ6ο.---ς τῷ 
Κυρίῳφ: ας ἰο ἐδε 1ιογά. Ὑπαὶ ἰβ, ἰὸ 
ΟἈνίϑε; ποῖ ἴο ἴδς ἀνβδαμά 85 Ἰογὰ δπά 
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5 Ολ. 1. 48 γυναικὸς ὡς καὶ ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς "ἐκκλησίας, αὐτὸς ' "σωτὴρ 
πύοηεῖς, τοῦ σώματος. 

Σ Τί. ἱν. 
το; ]ἙὁΒῃ ἱν. 42; 1 ]οδὴ ἱν. σ4. 

Ἰ καὶ αντος στιν 
δἷοπς ΝΡΑΒΡΌΡΕΡΕ 
Νιὶοΐοσιη., εἰς. 

24. ἀλλ᾽ ὡς 5 ἡ ἐκκλησία " ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ, 

Ὁ» ἙἘΕΣΚΙ.Ρ, ϑυχ:., Ασπι., αοίὰ., Βαβ., (Ὡς. Τβάτζε., εἰς. ; αντος 
72, 73, 112, 178, ἃ, ε, ἢ, α, Νυϊξ.. Οορὶ., ΟἹεπι., Εὐτῃ., Οτίρ., 

Ξὡς ΜΜΑΡΕΘΡ 17, 31, 47, 6γ5, 73, ΟἸεπι., Οτγᾳ., ΟἿσ., Εὐυτᾷ., εἴς. ; ὡσπερ Ὀ᾽ΈΚΙ,, 
αἱ., Ρίετ, Βαβ., Τμάτι,, Πᾶπη, εἴς, 

τηλβῖεῖ. [ἴΓ δὲ Βυδραπά᾽β βυργεσωδου 
μδλά ὕδεη ἰπ νῖενν, 1 ψουϊὰ ἢανε Ὀδδη 
εχρτεββεὰ ὃγ τοῖς κυρίοις. Τῆς ὡς ἀε- 
ποῖοβ ποτε ἴδδη οἰρεέδαγὶγ, ἀπιὰ τηοτς ἴμδη 
4. Ἶμ8ὲ 45 ἸΘῪ ἅτε βιιπηϊββῖνα ἴὸ ΟἾτὶβὶ 80 
8ῃου!ὰ τΠεγ Ὀε ἴο [μεῖς πυβθαηάβ᾽". Τῆς 
ποχί ξεπίεηςς, ἀπά (᾿ς ννῇῆοϊε βιδιετηεηΐϊ οὗ 
δε τεϊδείου δείνψεεη πυδοαπὰ ἀπά υνέε ἴῃ 
ἴδε (ο]οννίηρ νεγϑε ἴπ ἕεστηδβ οὗ (ἢ σεϊ διίοη 
Ῥεΐννεεη ΟἾγίϑὲ δηά {86 ΟΠυτοῦ, βαρεῖ 
τδαῖ πε ροίπι οἵ πε ὡς 15 τηδἱ τῆς ννΣέε 18 
το τεραγὰ τἰδς οδεάϊεηςς 586 δ45 ἴο τεπάδσ 
ἴο δεῖ Ὠυβραπὰ 28 δλη οδεάϊεποε γεπάδγεά 
ἴο ΟΠ είβι, τἰπε ΟΒγιβείαπ Βυβθαπὰ Ὀεὶπρ᾽ 
Βελὰ οὗ τῆς νυἱέε ἀπὰ τεργεβεπίπρ ἴο μας 
ΟἸὨγίβε τὰς Ηεδὰ οὗ τε νν ποῖα ΟὨγίβείαῃ 
Ῥοάγ. 
νει. 23. ὅτι ὃ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς 

γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τὴς 
ἐκκλησίας: δέεεαμδε ἐΐδε ἀμεδαμά ἰς ἐ 
ἀεαά οΓ ἐΐδε τοῖε, ας αἶςο Ολγίδέ ἰς ἰλε κεαὰ 
οΓ 86 Οπεγολ. Ἐξᾶβοπ ἴοσ ἃ νεῖν βυὃ- 
ἡεςτίοη οἵ ἐδε κὶπά ᾿πάϊςαιεά. [ἱ ἰβ ἑουπὰ 
ἴπ ἴῃς τεϊδιίοη οὗ πεδάβῃιϊρ. [πῆς πηᾶσ- 
τίασε υπίοη ἴπ6 Βυβραπά ΠοΙά8Β πε βδπὶῈὲ 
τεϊαιίοη, ψὲς. ἐμδῖ οὗ πεδάβῃϊρ, δ8 Ὁ; γίβε 
Βοϊάβ ἴο τς Οπυτγοῆ, δὰ δες πεδάβηϊρ οὗ 
τῆς οἷς τεργεβεηῖβ ἴῃς δεδάβῃίρ οὗ τῆς 
οἴδες. Εοτγ ἔστι κεφαλή, Β, Νυϊε., εἴς., 
εἶνε κεφαλή ἐστιν, πο ΝῊ ρΐδος ἴῃ 
ἴδε τηατρίη. Τῆς ὃ Ὀεΐογε ἀνήρ τεβῖβ ου 
{δε βἰεπάεγεβε δυϊπογίεν, δηὰ ἰ5 οπιϊεςεὰ ὉῪ 
ΓΤΎΥΎΓΨΝΗΕΝ οη ἴδε τεβιίϊηομυ οὗ ΒΑ 
ΌΕΚΙ,, εἰς. Τῆς ἀπδείῆγουβ ἀνήρ πιελῃ8 
“ἃ Ἠυβδαηᾶ᾽" ἱπ ἴῃς βεπδε οὗ ΔΠΥῪ πΊδῃ 
Ὀεϊοπρὶπρ ἴο ἴδε οΪ485 οὗ μυδραηάβ. Τῆς 
Διῖῖο]ε, αραὶπ, 8 ἀρργορτίδῖε ἰῃ τῆς γνναι- 
κός, 48 ἃ ἀεβηϊίε γεϊδιϊίου ἰ8 ἐχργεββεὰ 
ἴπετε Ξε “8 δυβθαπά ἰβ μεδά οὗ λὲς ννἱές ". 
Τῆς ὡς καί ἱπάϊςαϊεβ {πε ροϊπὶ οοζησηοη 
ἴο ἰῆς ὕνο δϑυ)εςῖδ5---εαςἢ ἰ5 ἀδαά, που 
ἰπ τεϊδείοη ἰο ἀϊβεσεπιὶ οδ]εςι8.--[καὶ] οἷν 
τός [ἐστι] ρ τοῦ ατος: απὰ Ηξε 
ἐς Ηἰνιϑεὶ ἐκε ανίοιν δὰ δοάν. Τῆε 
καί ἀπά τἴῃε ἐστι οὔτῆε ΤῈ Βᾶνε σοπδβίἀδγ- 
4016 αὐτποτίτν (3  ΚΙΡ, πγοβὲ ουγβῖνεβ, 
ὅ5γτ., Αγπὶ., εἰς.); δαῖ {πεν ἅγε ποὶ ἔουπά 
ἴῃ ΒΑΘ 6, Νυϊρ., εἰς,, ἀπὰ ἀγὲ ἴο ὃῈ 
οπιτιεά (ἢ ᾿ΤΤΙΊΝΝΗ ΕΝ). Ὑῆε οἴδυβε 
ἀπε τηῖρδι θὲ σοπβίσγυεα 45 ἰπ αἀῤῥοοί  ΐοπ 
ἴο ἴῃς ρῥγενίουβ ὁ Χριστός, -- “45 ΟἾχῖδβὲ 

ἰΒ ἴἰῆε Ηεδά οὗ ἴδε Οδυτοι--Ης, (ὃς 
ϑανίους οὗ ἴδε Ὀοάγ". Βυϊ ἰξ ἰβ θεξὶ 
ἴδκεπ 88 δῃ ἑἐμάδεῤεπάεης οἴλυθςε, βιαίως 
ἴῃ ἃ ἀεβηῖϊῖς δῃὰ ἐπιρῃδιῖς ννᾶν ἀπ ἱπιροῦ- 
τἰᾶπῖ ροϊπὶ ἴῃ ΨὨΙΟἢ ΟὨγῖβϑι, νἢο γεβεσηδὶςς 
τῆς πυδραπά ἴῃ τα 8) οἵὗ λεαάτλὲῤ, αὐ τὰς 
Βᾶπηδ ἴἰπ|ὲ ἀὝΐ3εγς τοτα ἴπῈ μΒυβραπά. [ὲ 
ἰ8 Ὀεδβὲ τεηάετεά, τδεγείοσς, “ ς, ες 
ΗἱΪπλβεῖξ (ἰ.6., τε Ηδ δἱοπε) ἴἰβ ἰς ϑανίουσ 
οὗ τε Ὀοάγν". Τῇε ΕΝ ε88 ΠΔρΡρ 
τηᾶῖκεβ ἴὲ “ Ῥεὶπρ Ηἰπιβεῖ με ϑανίους οὗ 
18 θοάγ᾽. Τῆε αὐτός οδπ οηἱγ δε Οὐγίςέ, 
δηὰ ἴπε σῶμα ἰδ ἐδε Ολωγολ---με Βοάγ ἴο 
ΨὨϊοἢ Ης Ὀτὶπρβ βαϊνατίοη Τῆς Βυδραπὰ 
ἰ8 Βεδᾷ οἵ ἴδε νἱἕς, ἀπά ἴπ ἴδε δς ἰβ [6 
ΟὨγῖβο ; δαϊ ΟΒγίβὲ 15 α'8ϑο τῃδὲ υνὩὶς ἰδὲ 
Βυβθαπὰ 8 ποῖ, νὲΣ., ϑανυίομῦγ οὗὨἩ (δλιὲ 
Ψ δετεοῦ Ηε ἰ8 Ηελά. 

νει. 24. ἀλλ’ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑπο- 
τάσσεται τῷ Χριστῷ, καὶ αἱ γυ- 
γαῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί: 
μευεγίεϊὁ55 ας ἐδε ΟἈμγοΐ ἐς τμδ)εεί ο 
ΟἈνίδέ, 50 αἶδο ἰεἰ ἐλα τοΐτες δε τμδ)εεί ἐο 
ἐλεὶν πεσδαπάς ἐμ ευεγγίλέπρ. Ἐοτ ἀλλ᾽ 
ἴδε Ὀεβὲ εὐἀϊΐοτβ σῖνε ἀλλά. Ἐοτ ἴῃς ὥσ- 
περ οἵ ἴδε ΤΕ, δυρροτιεά Ὁγ ὈΚΙ, ἀπὰ 
τηαοβῖ ουγδίνεδβ, τεδὰ (ἢ ΠΟ ὙΤΎΨΝΗ ΕΝ) 
ὡς, ΨὨΙΟΝ 15 Ἰουπᾶ ἱπ ΑΘ ΟΡ, 17, 6γ5, 
εἴς. Βυϊῖ Β οπιῖῖβ ἰ:. Τε ἰδίοις ἰπδετιεὰ 
ὃν ΤῈ (αἴϊεν ΑΠἾ ΚΙΡ πὰ νασίουβ Νεῖ- 
δίοῃβ, εἰς.) Ὀεΐοτε ἀνδράσιν ἰΒ νναπιίη 
ἰπ ΒΜ "6, 17, 6γ5, εἴς., ἀηὰ 5βου]ὰ δε 
ἀεϊειεά. [τ πΠᾶ8 ογερὲ ἰπ ρεοῦδαῦὶν ἴσοτι 
νεῖ. 22. ὙΠα αυεβίίοη Βεγα 18 88 ἴο ἴδε 
ἔοτοε οὗ τε ϑοιῖα δῦρροδβε ἃ 
Βυρργεδββεά περδίίοῃ Ὀείογε 1, 4.5΄., “ δῈ 
ποὶ ἀϊδορεάϊεης,"" “ ἀο ποῖ ἀϊδαϊϊονν ἴδε 
ταλῖῖϊαὶ πεδάβῃϊρ, ὀνφέ," εἰς. (Εδάϊε). 
Οἰδεῖβ ρίνε ἰδ ἃ γεβυπηρενε ἔοσος (Η:]., 
εἴς). Βυὲ {πὲ δβυρροβεὰ ἀϊρτεββίοη, 
ννὨϊο ἢ σδη ΘηΪν ὃς (86 πεῖ οἴδυβε αὐτὸς 
σωτὴρ τοῦ σώματος, τεαυΐτεβ ὯΟ Β0ςἢ τὸ- 
βυπιρύοη. Οἰδεζβ ρῖνε τἴ ἃ ςετίδίη βυ1ο- 
εἰϑιῖς ἔογςε, υηἀδεγβίδπάϊηρ ἴἴ ἴο ἰπισοάυος 
ἃ ῥγοοῦ οὗ τπε ῥγεοςάϊηρ βιδιεπιεπῖ, ργὸ- 
βεητίηρ {πε τεϊδιϊομ ἱῃ ἃ πενν Ἰ'ρῇϊ, οὐ δῷ 
ἰπέεγεπος ἥτογῃ ἴΠε βιδίετηεπι (Ὡς νν εῖῖε, 
ΟΙ5}.}; Ὀὰῖ ἀλλά ἀοεβ ποῖ ἄγανν οοπεῖμ- 
δίομς ἴἴἰκε οὖν, ποτ ἰ5 ἰϊ -- ὥστε, ΔΙ1Που ἢ 
ἰξ τᾶν ἱπίσοάιοε ἃ μεΐμοῦ ῥγοῤοΞςίἑἴοπ, εἴ. 
Ν π.-Μουϊε,, Ρ. 291; Ηδγίυηρ, Ῥαγέϊαὶ,, 
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25. οἱ ἄνδρες, 

ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν," καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν 

ἐκκλησίαν καὶ " ἑαυτὸν " παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26. ἵνα αὐτὴν ν νετ. “τεῖ, 

1 Βείογσε ανδρ. ἰπβεγί ιδιοις ΑὈΞΕΞΚΕΡ, εἰς., Ν88., Εδίβετβ ; οἷν. Ὁ ΒΌἘ"Ἐα 
17, 6γ5, 1. 

3 ἑαντων ΟΠ. ΑΒ 5, 17, 23, 49, 57, 70, Οἴεπ).)ν Οτίρ., Ογτ., ΟὮγς; ἰπβετὲ ὈΕΚΙ,, 
εἴς, (τας «αν. Οἴεπι.}}, ΟἿτ., ΤΒάσι.,, ἃ]. ; δδὰ υμων ΕΟ, Τμάτι.). 

ἰϊ., Ρ. 384. Οἰδοῖβ τηαῖα ἰξ τ “" μέ ἐΐδη, 
ΜΚ ΒΙΟΣΝ ἰ5 πὰ τηδίη τη ρ,᾽ εἰς., δυρροβίηρ 
νεσ. 24 ἴο ρῖνε ἃ βεοοπὰ ρῥχοοῖ οὗ ἴδε ἔδοι 
τῇδὲ ννῖνεβ. βῃου!ὰ ὃε οδεάϊεπε ἴο {μεῖς 
Βυβθδηάβ ας ἐο ἐδε Γ,ογά---α ττοοῦ ἄγαννῃ 
ἕτοστῃ ἴδε ροϑβιοη πεϊά Ὀγ ΟὨγίβὲ δηὰ Ὁγ 
τῆς Πυβδαηά, υἱὴκ., ἐμαὶ οὗ Ὀείηρ ἀεαά 
(ΝΊπ.- Μουϊε., Ρ. 565). ὙΤὨΐβ, Βοννενεγ, 
Ψνου]ά θεὲ Ἔχργεββεὰ γαῖμεγ ὃν δέ ἴλη ὉγῪ 
ἀλλά, {πε ἔοτπιοσ δεὶπῷ ἴῃς ραγίο!ε τπδὲ 
ἴῃ οῤῥοσίπρ αἶβδο οοπέξμμες ἀρὰ σοππδεῖς, 
δάάϊηρ βοπιειῃίηρ ἀϊβείποι ἔτοπὶ νμδῖ Πα8 
ΡῬτγεςεάςδ, νν]ε τῆς ἰατῖες 885 ἴδε 10]] 
οῤῥοοὶπρ Ξἰσηϊβοδηςς, ἀϊβαπηυ τ ηρ οτ ἀϊ5- 
Τουητίηρ δβογηειπίπρ τηεπιοπεά Ῥεΐογε 
(ννίη.-Μουϊε., Ρ. 551). Τῆς ἀλλά, τδετε- 
ἔοτε, τηῦϑὲ αν 115 11 αὐἀὐσεγεαίϊοε ἴοτος, 
δηὰ ἰβ δεβὲ γεηδεσοὰ “ πενογίῃ61688,᾽" “ ἴοσ 
Δ}1} τπαι᾽΄. Τῆς νεπιν-[οὐγ νεζβα ἴμυ8 
Ἰοοῖβ ἴο ἐξα ρεουϊατγγ τηεπιοπεάᾶ 88 
Ῥεϊοηρίπρ ἴο ΟΠ τίβε᾽β δεδάβῃιρ ἱπ ἀϊ8- 
ἰποιίίοη ἴτοη ἴῃς Βυβραηπά᾽ 5, υἱΣ., τῇς 
ἕλει τπδὲ Ηε 18 ποῖ οηἷγ Ηεδά, Ὀυὶ ϑανίουτ. 
Απά ἴδμε ἰάεα Ῥεοογηδδ τ 18---“ ΟἾτῖβὲ ἰη- 
ἀεεὰ ἰ5 ϑανίουτ οὗ [δε Ὀοάγ, δΔηὰ δαὶ τῆς 
Βυβρδπηά ἰ8 ποῖ ; πενεγίμε εββ ἴῃς φυεβίίοη 
οοδεάϊεηεε ἰΒ ποῖ δβεςιεἀ ᾿Πεγθῦγ ; ἔοσ 41] 
παῖ, 28 ἴῃς Οδυτοῦ 5 βυδ)εςῖ ἴο ΟἸσῖβὲ, 
80 ἴοο ἃζε νγῖνεβ ἴο Ῥε ϑυδήεςϊ το {Πεὶς 
υβθαπάβ᾽" (80 διιδβε. σαὶν., Βεηρ., Μεγ.» 
ΕἸΙ., ΑΞ, εἴς). [π τπε οὕτως οεἴαυδε 
ὥποτασσέσθωσαν, "ἰδὲ ἴῃς ννῖνεβ ὃς δὺὉ- 
7εςῖ,᾽ δβ 'ῃ ΕΝ ἰεχὲ δπά δοςοσγάϊπρ ἴὸ πηοβὲ 
φοτητηδηϊδίοσβ, οἵ δεϊῖεσ, ὕποτ' 
“80 ἅτε ἴῃς ψνίνεβ αἷ8ο᾿᾿" (45 ἱπ ΕΝ σηδγξ.), 
15 ἴο Ὀ6 Βυρρ]!εὰ ἴτοτη (Π6 ργεοεάϊπρ ὕπο- 
τάσσεται. Τῆε ἐν παντί πδίυΓΑ!ν τηθϑη5 
'ἰπ ἐνεγυιίηρ ρεγίδίπίηρ ἴο τπ6 τηαττίαρε- 
τεϊατίοῃ. 

ψεῖ. 25. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γν- 
γαῖκας [ἑαντῶν), καθὼς καὶ δ Χριστὸς 
ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν: δησδαπάς, ἰουε 
γον τοῖυες, εὐ α5 αἶδο ΟἈγὶςὲ ἰουεά ἐδε 
Ολωγεῖ. Ὑδε τεδεχίνε ἑαντῶν ἱπιτοδυςεὰ 
ὃΥ ἴδε ΤΕ αἴϊτεγ γνναῖκας, 45 ἰπ ὈΚΙ,, 
85υτ., εἴς,, ἰδ ποῖ ἔουπά ἴῃ ΒΙΜΦΑ, 17, ΟἸειι., 
εἴς., δηὰ ἰβ8 ρτορεῦῖν οπιτιεὰ ὃν ΤΤΎΤ 
ΨΝΗΕΝ. ὙΤῇῇε τεδλάϊπρ ὑμῶν α͵50 οσουγβ 
ἴῃ α. Ννε Βᾶνε πον δε βιδίεπιθηΐ οὗ ἴῃ 8 
ςοττεβροπάϊπς ἀυγ οἵ Βυδραηάβ. [ἢ ἴῃς 
δ᾽ 8 δαῖν 18 ϑυδτηϊβδίοη, ἴῃ ἢυβοδπάΒ ἰ8 

Ἰονε---ἃ ἴονε {|κ6 ΟὨ τί βι᾽8---ἃ ἰονε σαρδθϊε 
ἐνεη οὗ βυβετίης δηὰ ἀγὶπρ ἕο ἰῆς ννἱέε 
88 ἐν δμὰ ἀιὰ ἐν φὴς ψ τυ μῤο πηι ἑαντὸν 
πα εν ὑπὲρ αὐτῆς: αμὰ ραν: Η νιξεῖ 
τ )ὸν ἐξέ. παρέδωκεν, 45 ἴῃ ν. 2, "ἢ 
', 20 (παραδόντος ἑαντόν), οπ). ἱν. 25 
(παρεδόθη), νἱίδπουϊ εχραπαιίοη οὗ δαὶ 
ἴο ὩΙοΒ Ης ρανε ΗἰπΊβεῖζ; ἐδδὶ θείη 
υπάετειοοά το Ῥς ἀεαέμ. ὙΤῆΐδ 8 ἴδε 
τδάβυτσς, ἱπετγεΐοσε, οὗ ΟἸγίβε᾽ 8 ἰονε, δπὰᾶ 
τηϊδ ἰβ τῆς πηᾶπηεσ οἵ ἰΙονς νἱτἢ νυ ἢ τδς 
δΒιυβδαηὰ ἰβ ἴο τηεεῖ ἴῃς ινἱἔε᾽Β οδεάϊεπος. 

γεσ. 26. ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ: ἐλαέ Ηε 
»εῖρλὲ απο ἐξ. ϑιαιίεπιεηϊ οὗ ἴῃς ξτεας 
οὔ͵εςε υἱεῖ νος ΟἸγίβε ἴῃ Ηἱ8 ἰονε ἔοι 
τῆς ΟΠυγοῦ ρανε ΗΙπγβοἸΓ ὑρ το ἀεδίῃ ἔος 
1, Απ οδ]εσι ψνοσίῆυ οὔτῆς 8ε}[-βδοτίῆςς, 
ἀεβογίρεὰ ἱπ ἀεβηΐϊίε ἰεστὴβ δηὰ νἢ ἃ 
βοίεπιῃ βἰψηϊβοδηςε --- ἰἢς βαποι βοδιίοη 
δηὰ οἰεδηβιηρ οὗ ἴῃ6 ΟΠυτοῦ ἢ ἃ νίενν 
ἴο ἐ18 ἤπαὶ ργεβεηίδιίοη ἰπ ρεσγίεςε μοϊ 685 
δὲ (δε ρτεδὶ ἄδλυ. Ὅς νετῦ ἁγιάζειν, ἃ 
Ἰδῖεσ ἔογπι οὗ ἀγζειν (υβεά, ε.ρ΄., ΌΥ ϑορΡΆ., 
Οεά. (οἱ., τ4ρ5; Ῥιπάατ, Ο., εἱϊ., 34, εἴς.) 
ἔτεαυεηξ ἰη Ὀ10]1ςα] ἀπά ρατίβείς ατεεκ, 
ΤΆΘΔΠΒ [0 5: ἀῤαγέ ἴο ἃ βδοζεά 86, ἴο 
εομδφογαΐδ, ὉΥ εχίοσηδὶ οἵ Τεγαπηοηΐδὶ 
οἰεαπβίπῳς (Ηςρ. ἰχ. 13; Σ1 Τίπι. ἵν. 5); 
ΌΥῪ δῇ ἐχῤίαέΐοκ (1 Οοε. νὶ. τι; Ηδοδ. χ. 
10, 14, 20); οἦ Ὺ ἱηνατγᾶ, εἐλίεαΐ ρῬατί- 
Βοδίίοη (1 Τεββ. ν. 23. Μοϑβῖ ἐχεζεῖεϑ 
ἴᾶκε ἁγιάσῃ ἱπ ἴδε τῃϊτὰ δεηβε ἢεῖς, απά 
118 18 δνουγεά ὉΥ τῆς ἴεττ8 νυν] ἢ ἔΟΠ]ονν 
ἷπ νεῖ. 22. Οη [δε οἱδεῖ δαπά, Ὀοϊῃ ἴῃ 
ἴς Ῥαδυϊπε στ ηρβ ἀπά ἱπ της Ερίβες 
ἴο ἴῃς Ηεῦτεν (ο΄. Ῥβεϊάετετν, Ραμ μέσηι, 
Ἐπεὶ. τγᾶπϑ8ὶ., νοὶ. 11., 68, εἴς.) της ἀοπιί- 
δῆ ἀρΡυκβηοῃ οὔ δε νεγῦ 18 ἀεϊνετδῆςε 
που ἴῆς ρπέ οὗ βὶῃ. ΌῪ πιεδῃ8 οἵ δη εχ- 
Ρἰδείοη.---κα : εἰσαπείηρ ἐξ. Τῆς 
νεγὉ καθαρίζειν, Ηεἰ!επί εἰς ἕο καθαίρειν, 
885 οεγίαὶπ οσοδβίοπαὶ Δρρ] οδτοηΒ ἴῃ τη 6 
ΝΤ (ε.ρ., ἱξέεγαὶ εἰεαλπδίηρ, Μαῖϊ. χχι. 
26; [κε χὶ. 30; Ργτοπουποῖῃρ ἐεγεηιον ἐ- 
αἰΐν οἰεδη, Αςῖβ χ. 15, χί. 9; εομϑδεογα ἐΐηρ᾽ 
ὃν οἰεαπβίηρ, ΗδΌ. ἴχ. 22, 23); δυῖϊ Δραγί 
ποπὶ ἴμεβε ἰϊ 85 ἔννο πιϑίη 86 η8ς68---ἰῃδὶ 
οἵ εἐκίεαϊ ρυτὶ ποδιίοι (2: Οος. νἱϊ.α ; 714πι6ὲ8 
ἶν. 8), ἀπά {πὶ οὔ υγρίυεηε55, ἐτεεὶηρ ἔγοστη 
τῆε γπεϊέ οἵ 5ἰπ (ΤΊς. ἢ᾿. τ4; Ηδεδ. ἰχ. χ4; 
1 ]οδη ὶ. 7, 90).. ἴῃ τῆς οἂϑε οὗ 18 νετῦ, 
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ἴῃ, ἴῃε ργεναι]πρ ἰάεα 18 ἐμαὶ οἵ ἴδε 
μἱ ἔπι οἀ, τες πεὰ γεαίέοη ἴοὸ αοά. Τῆς 
νο ἰάεδβ ργοῦδδὶν ἀγε ποῖ βμαγρὶν ἀϊνί ἀεὰ 
ἴῃ τς τ τιτεγ᾽β ππᾶ. ὙΠΕῪ ἅτε ὕγουρῃί 
τοφεῖμες δραίη, Ῥοῖἢ δ8 ἀεβηϊίε δοῖβ οὗ 
τῆς ραβί, ἰπ σ Οος. νἱ. τσ, ἀλλὰ ἀπελού- 
σασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώ- 
θητε. Βυϊ {δε εβξεςϊ ου σέαμάϊηρ ἀρρεᾶτζβ 
το δε ἴδε τῆϊπρ ἱπηπιθάϊ δεῖν ἴῃ νίενν Παγα. 
[πη οἰαββίςδὶ ασεεκ, ἴοο, ἔπε ἴεσηὶ καθαρμός 
ἰ5 υϑεὰ ἰῃ τῃε βεῃβε οἵ ἃ ρυτδοδίίοη ἔγοπι 
φιλὶ (ει ρ.ν ϑορῇ., Ο. Τ., τ228). Τῆς 
Ῥαγεςῖρὶε ἰ5 ἴα κεη ὈΥ πιδῃγ 88, ἰπ γεϊδιίοη 
ἴο ἅγι » 8 Ρτόρεῖ ραβῖ -- “τῃδι πε πηρῃς 
βδηοῖν ἰὶ αὐέεν οἸεδηβίηρ ἴτ᾽" (Μεγ., ΑΙ, 
ΕἸΙ. ΕΝ “Βανίηρ οἰεδηβαά ἱτ,᾽ εἴς.). Τῇε 
Ῥυτίοδιίοπ ἴῃ νῖδνν ἰ8 ἴπ5 τηδάς βογηἪ- 
τοίην ῥγίοῦ ἴο τῃε βαποιἐγιπσ. Βυϊ 
καθαρίσας, 48 5 Οἴεῃ ἴῃς ο4868 ὙΠ δοζ. 
Ρᾶσγιϊςῖρίεβ οοηπεοιθά ἢ ἃ ἤπ. δοσγίῖβε 
(Βεγηῆ., δ5γ»»έ., χ᾿ 9, ᾿ 383), τϑ αἴϑο ὃς 
οἵ (δε βαριξ {ἰπιῈ 45 ἁγιάσῃ ἀπά Εχργεβ8 
1πε ταν ἰῃ ννΠοἢ ἴδε βαποιγιπρ ἴα κεβ 
εἴεςι, Τα ἰδἴϊεσ ἰβ ἴπε τῆοσε ργοῦδδῖὶς 
νῖεν πεῖς (ϑ5γτ., Ναἱρ., Ηδγὶ., ΑῬδ., εἰς.), 
εβρβοίδιν δ5 ἴῃς δοῖ. ἁγιάσῃ ρΡοὶπίβ ἴο ἃ 
βίηρίε, ἀεβηίτε ἃςῖ, ἀπὰ οπε ργεάϊςδιϊθά οὗ 
τῆε Οληγοῖ ἃ5 ἃ ἡὮο]ε.---τῷ λουτρῷ τοῦ 
ὕδατος: ὁγν ἐλε δαέλ οΥ ἐδε τοαέεγ. οίβς 
πδιίοη οὗ τῆς ριέαπς Ὁ ψνῃϊ ἢ {πε ρυτὶῆ- 
ςδιίοη ἴδκεβ ρἷδοθα. ὙΤὴῃα ρῆγαβε ἰ8 ἃ 
ἀπῆουϊε οης. Ὑπὲ νοζὰ λουτρόν οζουτβ 
ΟἸΪΥ οποα ἀρϑίη ἴῃ ἴῃ ΝΤ (Τίς, 11], 5). 
1 [5 υδεὰ π᾿ ὈΟΙἢ οα868 ἢ τείεγεπος ἴο 
δαῤέέδηι (ΔΙ ΠΟυΡὮ δοπὶς ἄο ποῖ δάπιι 
1818), δπὰ ἴξ 18 80 υδεὰ ἴῃ εςςοἶεβ. σσεεκ. 
[π᾿ οἰδβϑίοδὶ αἀσεεκ ἴὰ μ88 πε οςοδβίοπηδὶ, 
βεοοπάδσγυ 86η86 οὗ ἃ ἰἐδαέΐον ἴοτ ἴῃς ἀεδά 
(ϑορῃ., Εἰ., 84, 434; Ευτῖρ., Ῥλοεη., 
1667), Ὀυὶ ἰ8 υϑεὰ ΡῬτΟρΟΙΥ 48 -Ξ “ δαί, 
δαέλίηρ-ῥίαοε (κε... Ἡοτηετ᾽β θερμὰ λοε- 
τρά, 11., χῖν., 6; λοετρὰ ᾿Ωκεανοῖο, 1]., 
χν!., 480, εἴς.) ; δαέλέηρ (Η ετοά., νἱ., 52; 
Χεη,, Ογν., νἱϊ., 5, 20) ; οὐ ἴῃς τυαέέγ 7ῸΥ 
δαίκὴηρ οἵ τοαστλΐηρ (ϑορῇ., Οεά. Οοὶἱ., 
1599). [1 18 ἀουδίδι]} ννπεῖηογ δὴν οἰεασ 
ἰῃϑίδηςε οᾶῃ δε ἰουπὰ οἵ ἰΐϊ8 ;8ὲ 88 -- 
τυασλέηρ. ὙὍὙδε ὕδατος [8 ργον. {πε ρέρ. 
"παίογία, ἀπιὰ ἴῃς γε ]εβ ταῦ ἴτε λου- 
τρόν 85 ἴῃε νν6}1-Κποννῃ Ὀδιἢ οὗ πε (Ὀδρ- 
εἰβηια]}) νναῖοσ. ὙΠε Ν εγβίοηβ νᾶσὺ ἴῃ {πεῖς 
τεπδεσίπρβθ. Τῇε Νυΐρ. ρἶνεβ ἰαυαονμρε, 
δηὰ 5ἰπη]αεῖν ἀπε 5υτ. ἂἀπά τῆς ἀοιῇ. 
Τῆς Επεπι. ἔο!οννΒ ἴηε ΝΣ. δηὰ γεηάθγβ 
ἰαυεγ. Βυῖτπε οἵπεσ οἱὰ ΕΠ ρ ΠἸ5ἢ Ν εγϑίοηβ 
πᾶνε εἰπε “τπΠ6 τσαρλίηρ "ΟΣ “πε 
“")οιπίαϊη" οἵ ναῖεσ. Τῆς ΕΝ ρῖνεβ “τῆς 
ΜΘΒΗΪπρ' οὗ τννϑῖεγ "᾿ ἴῃ ἴῃε τεχὲ, θὰϊ “(πε 
ἵανεσ᾽" ἴῃ {πε πιαγρίη. Βυὲ “Ἰανεγ,᾽" ἴῃ 
1Π6 βεῆβε οὔ {πε υδϑϑεὶ, ἀοεβ ποῖ Ἄρρβᾶγ 
το δε ἃ Ἰερίεἰπηδῖα ἱσαπδίδιίοη. ὙΠεὲ ΟὨΪν 
Ἰερτσηδίες ταπἀθτίηρ 18 “ἴδε δαέᾷκ οὗ 
νναῖεῖ,"" {.6., ἐλε δαίκ οΓ ἐπε δαῤέϊσηιαϊ 

Ἂς 
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τοαίεγ. Μδηγ ἱπιεγργείειβ ἀπά ἴῃ {δε 
Ῥῆγαθε 8ῃ δἰ υδίοπ ἴὸ τῆς Ὀδῖδ τδίκεη Ὁ 
ἃ ὑτγίάς θεΐοσε με ψεδάϊηρ. Ὑῇε βυῦβο- 
αυεηΐ ἱπηιάρέσγυ, ἀπά ἐβρεςῖδ}γ ἴῃς 
στῆσαι, τὴν ἕλνους τδδῖ; Ὀὰὲ τὲ ἕδςϊ 
παῖ (πα Βυδ]εοῖ ποτα ΨΨΠηΟ οἰεαπβεβ ὃγ τε 
Ῥδιὴ οὔ τῆς ννδίῖεσ ἰβ Οἢσιβῖ, υνῆϊ]α ἴτ ννα5 
ποῖ {πε ὀγίάεργοονε ν᾽ὯΟ δἀπκίηϊβιεγεὰ ἐπα 
Ῥτε- παραὶ δῖ ἢ το ἴδε ὑγίάς, πιακοβ τπδὲ 
ἀουδιι.---ἐν ῥήματι : τοί (οτ ἐΑγουφ) 
ἐπε τοογά. ἴτπι τεβρεοῖ Ῥοΐἢ οὗἉ ξέπϑε 
οὗ εοηπεοέϊοη τὨϊβ 15. ἃ ρεου]ασὶν ἀϊθῆςυϊς 
Ρῆγαβε. ἉΜΊ τεβρεοὶ τὸ {δε ἰδίϊεσς τῇς 
ἐν ῥήματι ἰβ ςοηπεςιεὰ Ὀν 5οπιε Ὴ τπς 
ἁ Ξε "βαποιν ἰτ ὉΥ ἴμε ννογά,᾽" ἐν 
Ὀεῖηρ ἴακεδη δ8 ἴῆς ἐπεέγησι. ἀαέ. (ννΊπεσ, 
Εὔςκ., Β΄5Ρ., ΒΙβεκ, Μενυ., εἴς. ; εὐ ὙΝΊΩ.- 
Μουῖΐε., Ρ. 172). Τῇῆε οδ]εοτίοη ἴο τῃϊ5 ἰ5 
πε τεαπιοίεπθϑβ οὗ ἴῃς ἀεβηίηρ ρῆγαβξε 
οτὰ τῆς νεγρ. Οπ {πε οἵδεγ παπά τ τῆλ 
Ὀε τῇς οδ8ε πὶ τῃε ογάεσ 15 βεϊεςϊεᾶ ἢ 
ἃ νῖενν ἴο Ὀτίηρίπρ τπίπρβ τορεῖμεσ, ἄγοι 
16 ὉνΟ νετδβ ἀπά θη ἴδε ἔννο ἀεβηΐπς 
τεγτὴβ (β8ο Μευετ). Τῆς ἀπδίορυ οὗ ]οδῃ 
χνῖ!. 17, ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ, ἰ5 
450 υτρεὰ. Οἰδεῖβ σοπηδοὶ ἴὲ νἢ τθε 

ρῷ τοῦ ὕδατος, -- “" τῆς ὈΔΙ οἵἁ νγαῖετ 
ἡπ οὐ ὃν ἴδε νογὰ ". Βαῖ το (Πὶβ ἴδεγε ἰ5 
τῆς βεσίουβ οδ᾽εοϊίοη τμαῖ {πε ἐν ῥήματι 
5 ἀπδτίμσουβι Τῆς Οτεὰκ ψουἹὰ τεχυΐτε 
εἰῖπες τῷ οἵ τοῦ ἐν ῥήματι, τῃε ρῆταβε τοὶ 
Ῥεΐηρ οπε οἵ πε Κίπὰ (1{κε τῶν ἐντολῶν ἐν 
δόγμασι, οἰᾶρ. ἰϊ. 15. αῦονε) ἴο τῆδκε ἃ 
βίηρίε ἰάεα ἢ ἴπε λοντρῷ τοῦ ὕδατος 
δηὰ 8οὸ ἀΐϊβρεπβϑε ψ τ τΠα δγιϊςίε ; οἡ οα 
ΤΟΒΔΡ. ἱ., 17 ἀῦονθ. Ὑδεῖε στεπηδίπβ ἴδε 
τηῖγά σουγδα---ἶἴο σοηπεςῖ ἰξ τυ καθαρί- 
σας, οὐ ἢ {πὲ ἰάεα ἐχργεββεὰ ὃν ἰδς 
οἴδυδε καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος 
88 ἃ ΜῆοΪΕ. Τἢΐβ οὐ {πὲ ΨΠΟΪῈ 15. τῆς 
οοππεοιίοῃ ἔγεεβε ἔσοπὶ αἰ συγ, ἀπά ἰτ 
Εἶνεβ ἃ οοηρτυοιβ ἰάεα, νι οἢ πιᾶν ἴδκα 
τῇογε ἴδῃ οπε ἔογπι, ἐσ... ἰπδὶ ἴῃς ρυτὶ- 
βοαίίοη ἰ8 εβεοίεά ὃν τῇς ῥῆμα; τδαῖ ἴὲ 
8 ἀεεονηῤῥαμίεά ὉΥ τ; οἵ τπαὶ ἰξ ταῖεβ 
Ρίδοε ἐπ ἰξ δ5 115 εἰφριεπέ οἵ εομαϊέίοη. 
Βυὲ ψνῆδὶ οὗ πε δεηξθ οὗ τε τι 
Ηον ἀϊβῆςυϊε ἰξ 15 ἴο οδίδίη ἃ βαι(ιϑίδοίοσυ 
πλεδπῖπρ ἀρρεᾶζγβ δἴ οὔςε ἔγοπὶ ἴδε νδτίεςν 
δηὰ τὰς βεθαθΆτεΥ οὗ ἴδε ἱπιεγργεϊδιίοης 
Ῥτοροβθά, ϑοχῖς, ς.9΄.ν ἴᾶΚε ἴξ ἴο τείεσ ἴο 
τπε Ὀαριεἰβπιαὶ γογηιμία, “ ἴῃ τῆς πᾶπιε, οὗ 
τε Ἑδίῃεσ, δηὰ οἵ τῆς ὅογ, δπά οἵ {δε 
Ηοῖν Οποβι," οσ “ἴῃ ἴπῈ παπιε οὗ ]εβυβ" 
(Οἤγυβ.); ἱπ ψῃϊοἢ οαβ6, πούνενοσ, ᾿νε 
Βῃουϊὰ ἐχρεοῖ εἰἴπεῖ καὶ ῥήματος οἵ ἐν τῷ 
ῥήματι. ΟἸδπετδ ρίνε {πε πουπ ἴδε βἰπιρὶς 
δεῆβ88 οὗ “δὴ μέξεγαποε᾽" πὰ ἴδκε ἴῃς 
Ὦγαβα ἴο πιθδη “ αέέεηπἀφὰ οὐ εοη ἀἰομεά 
Υ 8η υἱΐεγδηςε ἢ; ἢ (δε ἐχρ᾽δηδείοη 

ἴῃαι πε ραγείουϊας κέέογαπες ἱπι νῖενν ἰδ “Ὡς 
τενεϊδιίοη οὗ βαϊνδιίίοη ετηδοάϊεὰ ἴῃ τῃε 
πδπια οὗ [Ὡς Εδίδμεσ, ἴῃς ϑοη, ἀπά ἴῃς ΗοΪγ 
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ΕΓ 
κνίϊ. 17, 

παραστήσῃ αὐτὸς Σ ἑαυτῷ “ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν 19; στα, 
χν. 

Ῥαῦ!; Ἰυάς τ; εν. χχίϊ. στ. 
δτῖ.), 
ἷχ. 41, χχϊὶϊὲ. 33; 
1 Οος. ἱν. το ΟὨΪΥ; τ Κίηψε ἱχ. 6 αἱ. 

ἀ Τίι. ἐἱΐ. 5 οὩἱγ ; Οδηϊ. ἱν. 2. 
. Χ. 17. Ηδθ. νἱ. 5, χί. 3; «ἃ. νἱ. 17; Δ] οὐϊγ. 

οτα. νἱ. 13 Α].; [Κα δοά Ραὺὶ] οοἷγ (δες Μαῖί. χχνΐ. 53). 

6 ΟἹ. ἶν. το, νἱ. 2; ῥ. (πίεδουι 
ἔξε2 ον. χί. 2; 1«ζὸ ἰΐ. 22; Αςἰδὶ. 3, 

εἴ κε νἱὲ. 25, χἰϊὶ. 17; 

1μν, πο αντὴν Ὀ᾽ῈΚ, εἴς., Ν88., ΟἿς., Τβάτι.)ν αἱ. ; αντος ΦΑΒΌΕΟΘΕΡ 6, το, 17» 
23), 6γ5, εἰο., τι, Να]ς., Οορι., Θοιδ., ατεεκ- δι. Ἐδίμεσβ. 

Οδοβι" (Μουϊε). Ηδυρί, αραΐῃ, πιᾶκαβ ἰϊ 
- “ὉΥ τηξδᾶπβ οἵδ ψογὰ,᾽ βυρροβίηρ ἴδε 
ἴεση ἴο δε δά ἀδὰ ἰῃ οσχάεσ ἴο Ὀγίπρ ουΐ (ῃς 
ψνοηἀετέυπε85 οὗ ἴῃς ρυτγί βοαίίοη 485 βεδῃ 
ἴῃ τπε ἕδος τπδὶ ἰξ 18 εἠεειεά ΒΙ ΠΊΡΙΥ Ὁ ἃ 
τοογά, τῃδι ἰΒ ἰο βὰν ἴῃς ννογά ϑβροκβη ὈΥῪ 
τδς ρεΐβοῃ νῆο Ὀαριῖβεβ. Ηοΐπγδπη αἶ8ὸ 
Εἰνεβ ἴὶ τ[ῃ6 βεῆβε οὗ “ἢ ἃ νογά,᾽" ἐκ. 
ΞξΞ οἰεαηβίηρ ἴε ὃν ἐλε μέίξεγαμεε οὗ Ηὶς 
«})᾽ εεἰῆνε τοῖϊ, ΟἸπετῖβ τηᾶῖκε ἰτ ΞΞ “ Όν τῆς 
ὉΑΙἢ τεβῦπρ οὐ ἃ ννογὰ,᾽ υἱχ., ἴῃε Ὀϊνίης 
εοναμα (ϑίοτγ, ΚΙ., εἰς.). Ι{ ννὲ Ἰοοκ, 
Βοννένεσ, δὲ {πε υ86 οὔ τῆς νογὰ ῥῆμα ἱπ 
ἴδε ΝΤ νε ἤπά {πδι ἰξ ἰβ δρρ εὰ τὸ δηυ- 
τϊηρ, βροκεη---ἃ σοηπᾶ ρτοάδυςσεά Ὁγ ἴῃς 
νοίςς (2 Ὅον. χίϊ. 4; Ηερ. χίϊ. 10); ἃ 
ἀεεϊαγαίίοη (Μαῖι. χχνὶ. 75; Μδικ ἰχ. 32, 
[μὰκς ἰἱ, 50, εἰς.) ; ἀοεοέγέμε οἵ ἐἱμεέγμοϊον 
(Κοπι. χ. 17, ᾿ξ ποῖ -ΞἉ εογνυρμαμα); οἵ᾽. ἃ 
βαγίηρ, ὙΠεῖμασ ἰπ {πε ἰογπὶ οὗ ἃ »εδεϑαρε 
(Κοπι. χ. 8), ἃ εορεαμά (ΚΕ ν. 5), οἵ ἃ 
ῥγονεῖσε (1ακεα ἱ. 38, ἰϊ, 20). [π᾿ Ῥδυ} 8 
Ἐρίβεϊεβ ἀπά ἱπ Ηεὕτενβ, 1 ἄρρεᾶδγβ ἴὸ 
δε υδεὰά τηοβίϊν, ᾿ξ ποῖ δχοϊυδβίνεϊυ, οἵ ἃ 
ψνοζὰ ργοςεεάϊηρ ἀϊγεςιν οἵ ἱπάϊγεςε 
ἔτοπιὶ Οοά (οὔ. ΕἸ]. ἐκ ἰος.). 11 μᾶβ ἱπάεεά 
Δηοῖμεσ βεηβε, ἱπᾶὶ οὗ "" τπϊηρ," οοττε- 

βροπάϊηξ το ἦε Ηςῦτ. ὙΞ , “τῆς τπίπς 

ΒΡοΚεη οὗ" "τῆς {πὶπρ επ]οϊπεά,᾽ εἰς. 
(6... Μαῖι. χυὶ!ϊ. τό; 1υκὰ ἱ. 37, 1ϊ. 15; 
Αςῖβ χ. 37; 2 Οος. χίϊ, τ). ὙΠ18 βοῆβα ἰ8 
οἰαἰπηεά ἔοτ ἰὲ Ὀγ βοπηε 'ἰπ Κοπί. ἱ. 8, 13-21. 
Βυὲ ἰἰ ἰ8 βοδγοεῖν δρρ]οδῦϊε μεσ. Ηεηςς 
Πεζγε ἰ πᾶν δεβὶ θὲ ἴδ Κβὴ ἴὸ τεῖεσ εἰτπετ τὸ 
ἴδε τοογὰ οὔ ῥγονεῖξε, ἴΒδῖ ἰ8 ἴῃς Ὠϊνίης ργο- 
τηΐϑε οὗ ἐογρίνθηεββ (Μδγκ χνὶ. 16), οζ ἴο 
τδε ῥγεαελεά Οοςῥεῖ. 1τ Πδ5 αβο ἴδε ρτεαὶ 
δἀναπίαρε οὗἉ θεΐπρ ἰπ ΠαττηοπΥ ἢ τῆς 
ῥῆμα Θεοῦ ἱπ ςἤδρ. νἱ. 17. [18 ἴτιε ἴδδὶ 
ῥῆμα ἰδ ποῖ αυΐϊε ἴπε βαπιε 88 λόγος, Ὀυϊ 
ολεγίεϑ ἢ ἴς τΠ6 ἀεδηΐϊϊε βεπβε οὗ (ῃς 
τῥοῖεν ννοτὰ ; πιὰ ἐμδῖ, ςοπβεαυεπῖγ, ἰὲ 
τᾶν ποῖ ὃς ἴᾶκεη [0 ἀεβίσηδῖε ἴῃς Οοεῤεὶ 
Βατε ἰπ ἢ βυδ]εςῖῖνε βεῦβο οἵ ἀϊνέηε ἐγμέᾳ, 
ἰδε ννογὰ οἵ αοά ἰπ γτεβρεοὶ οὗ ἰϊ8 βρίσί- 
υδ] ςοπιεηίβ, οἵ 88 ἃ γενεϊδιίοη οὗ ρτᾶςε. 
Βαϊ ἴτ πᾶν πᾶνε ἴῃς βεηϑε οὗ [ῃδι γι ἢ ἂ5 
ὀγρείαισεεά, πε ῥγεαελεα ΜΝ οτὰ οτ αοβρεϊ. 

1ἢ τῆς Τοσπιοτ θεηβ88 ἴμε οἴδυδθε ν1}} ἀε- 
βπε (δε Ρυτὶ βοδίίοῃ 88 δείηρ ἐπ σεεογάαπεε 
«“οἰἐκ οἵ ἀσῥεκπάεπέ ὁπ τἰῃε Ὠινίπε ῥγοπηῖδε, 

ΝΟΙ. ΠΙ. 

οὐ Βανὶπρ ἰδαῖ ργοπηϊβε 88 ἰΐϊβ σγομμά. 
Το ἰαδἴϊες ἱηιεγργεϊδίίοη (νι ἢ ἰδ ργα- 
ειτεὰ Ὁγ Μεγεσ, εἰς.) ἰβ τπουρῆξ ἴο δε 
τηοϑὲ ἰπ βδγηῆοην ὑὮ Κοπι. χ. 8, 17; 
Ερῆ. νὶ. 17; Ηεδ. νἱ. 5, ἀπά ἴὶ ρῖνεβ ἃ 

86η86 πόνγενεσ ἴδε ἐν ἰβ ςοπείγιιεά. 
δε πιδίη οδἠθοιϊίου υτρεὰ ἀραίϊηβί ἴμεβα 

ὕννο ἱπιεγργειδιίοῃβ ἰ8 [ἢ δῦβεπος οὗ πε 
δτιίοὶς, δηὰ τῆς ἴδος τι ψῇετε ῥῆμα Πδ45 
βυοἢ ἃ 86η86 ἰΐ 18 δοςοπιραηϊεά ὈΥ βοπὶς 
ἀεβηὶπε ἴεγπι, Θεοῦ (ΕΡΏ. νἱ. 17), Χριστοῦ 
(Εοπι. χ. 17) ογ τῇς πκῈ. Το 1ῃ18 τῆς οὔἱν 
τερΙγ 18 πὲ τῆε οπιιββίοη οἵ ἑἰς δγιίοϊε 18 
ἅἄυς ἴο ἴπε ργεβεπος οὗ {πε ργεροβίιίοῃ 
{Μ|αάϊείορ; Ον. Ανέϊς., νὶ. α΄. οὗ. ΕἸ]. ἐκ 
06.), οὐ ἴπαι ῥῆμα τηᾶν πᾶνε Ὀδοοπης, Κα 
γόμος, χάρις, εἰς., 50 ννε]-υπἀετείοοά ἀπὰ 
φοηβίδηϊ ἃ ἴδεσπὶ ἰπ ([ἢ6 βεηβε οὗ “τῆς 
ΒΡΟΚεη ννογὰ "᾿ ῥαᾳγ ἐχοείΐεμεε, τπαὶῖ ἴὰ 
οουἹὰ ἀΐβρεηβε ψἱῃ (πε δγιοϊε (Μεγ.). 
ΤὨυβ {πε ἱπιροτί οὗ ἴπεὶ νἤοΐε νεγβα νν}]} 
Ὀε--- τῆδῖ Πα πιὶρῆϊ 8εῖ ἀραγὶ ἀπά σοηβε- 
οτδῖς τῇς ΟΠυτος ὉΥ οἰεδηβίηρ ἰξ οὗ ρα 
Ὀγ Ὀαρείβπι ἰῃ δοοογἄδπος νη τμε Ὀϊνὶπε 
Ῥτοπηβα ᾿ (οτ, ““οἡ ἴπε ρτουπά οὗ {πε 
Ρτεδοβεὰ νοζγά οἵ {πε ἀοβρε! ἢ). Τῇε 
οἴαυβε ἀεῆπεβ ἴπΠε καθαρισμός 45 οπε 
παῖ ἄοεβ ποῖ ἰᾶκε εῆεςϊ Ὁν πηθδῃ8 οὗ ἴδε 
λοντρὸν τοῦ ὕδατος ἱπ ἀπά γ ἰἴ5ε16, δυῖ 
ὃν τῃδὲ ΟΠΪΥ 45 δἀπιϊπίβίεγεά ἴῃ ἴῃς ῥοῖσεν 
οΓ οὐ ἴδε ργομπα οἵ ἴπε ργεδοῃεά ννογά. 
11 15 ἴο δε οὐϑεγνεὰ 4180 ἐμαὶ τῆς σαποξγν- 
ἐπρ πὰ τῆς ῥηγίέγνέηρ ἅτε τείετγεά ἴο 
ΟἸ σίβι᾽ 5 ρίνίπρ ὕρ οὗ Πππιρεῖν, Ηἰς ἀδδῖῃ 
δείπρ ἴπδὲ ἴῃ νἱγίαςε οὗἩ ΨὨΙςἢ ἐμεθε (Πρ 8 
ἘΠῚ Ῥίδςε. ᾿ ὑτὴν [αὐτὸς 

εἴ. 27. ἵνα παραστήση αὐτὴν [αὐτὸς} 
ἑαντῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν: ἐλαέ Ηε 
νεἶρλὲ ΗἰνιδεΓ ῥγεέσεμὲ ἰοὸ Ἡέπεερ ἐκε 
Οπαγελ, εἰονίοις. ϑιδιεπιεπὶ οὗ ἴδ τα- 
τηοῖς, υἱεϊπηαῖα οὈ͵εοῖ ἢ Ἡν Βίοἢ ΟἸγίβὲ 
“ρᾶνε Ηϊτηβοὶ Γ υρ ᾿" το ἀεδίῃ ; 48 ἴπε ἐνε- 
»εεὐϊαέε οὐ]εςῖ, ΜΨΠΙΟἢ Πᾶ8 ἴδδὶ ἤπαὶ ρυτς- 
Ροβε ἱῃ νίδνν, ἰβ ἐεχργεββϑά ὃν τῇς ἀγιέσ. 
Ἐοτ αὐτήν οὔ τῃε ΤΕ, Ξυρροτιεά Ὁγ ὈΣΚ, 
τηοβὲ ουγδίνεβ, ὅυτ.-Ρ., εἰς., ἴῃς τεδάϊηρ 
αὐτός ἰ8 το ὃς Ξυδδιτυἱϊεά οἡ ἴῃς δυϊπογιν 
οὗ ΒΑΡ ΟΙ, ϑ5υ1.- δχς., Ναυϊς., εἴς. 
1 ἴα Οδγιδὲ Ηἐνεσεὶ νἢο ἰβ ἴο ργεϑεπί ἴῃς 
ΟΒυτοῇ, δηὰ ἰτ ἰ8 τὸ Ηἐρεςεὶ Ηε 18 τὸ ργε- 
βεηῖ ἰτ. Ηε ἰβ δῖ οπος ἴδε Αβεηῖϊ ἀπά ἴδε 
Επὰ ος Οδ]εςὶ οὗ δε ῥγεβεπιδιίου. Τῆς 

24 
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Β4Ρεὶ. ἐἰ. " σπίλον ἢ ' ῥυτίδα ἥ τι "τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ ἁγία καὶ ' ἅμωμος 
13 Οὐϊγ; 
108., ᾿ 28. οὕτως " ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ' ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς 

᾿ ΕΣ τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ- 
1 

ΟΩἱν ; Ασίδβίορδ., δὶμξ., τοσι; Ρίδι., δ. 
1 Ο ΚΒ. ἱ. 4 τε. Ρ ὍΣ ανὶ 

ὦν Β. ΤΟῚ Α. 
τΞΙυκε χνὶϊ. το; ᾿οδη χῆΐ. 14 δἱ.; τ ας. χί. 1ὸ αἱ. 

κ᾿ οπι. ἱ. 32 δὶ. Ῥδὺυϊ; 3 ]ὁδὴ 8. 

1 και οἱ ανδρες οφειλουσιν ΑΒΏΕΕΟ 17, 213, ἴτ., Νυἱρ., 5γτ., Οορῖ., ΟἸεπι., [ετ., 
Αὐξ., Ρεϊ.; κι΄ οφ. οἱ ανδρ. Ατπι.; ουτως οφειλουσὶιν οἱ ανδρες ΝἾΚΙ,, εἴς., ὅγτ., 
Μειμοά., ΟἾτ., ΤὙπάττ,, δἱ. 

παραστήσῃ ἰ8 ποῖ ἰο ὕε ἴἌκεη δαῖα ἴὸ 
τθδη ἴδς ργεβεπίηρ οὗ (δε ΟἸ το 48 ἂἃπ 
οὔεγίηρ. [τ ἰδ ττὰς (ἢδὶ ἴῃς νετγῦ ἰ8 80 υϑεὰ 
ἴῃ Εοχῃ. χίϊ. σα; δυῖ ἴῃς οδδβε ἰ8β ἀϊβεγεηι 
δετζε, 'π τεβρεοὶ οι οὗ ἴδε γυϊπρ ἰάεα οἵ 
ἴδε ρασαρταρῇ δηὰ οἵ ἴδε ἱπιγσοάδυοσείοπ 
οὗ ἑαντῷ. [τ ψου]ά δὲ ἱποοηστυουβ "ἢ 
Ῥδυ 8 ἱεδοῃίηρ ἴο βρεᾶῖκ οὗ (Ἐγίβϑὲ ἃ8 ὕγε- 
βεπιίηνρ δη οϑεγὶπρ το Ηἰπιβεῖ!ύ. Τῆε ἰάεδ, 
88. ἴπε Τοοπίεχι βυρρεβίβ, ἰ8β [μαὶ οὗ ἴδε 
δτίδερτοοιι ῥγεσεπέεηρ οἵ Ξείζϊρ ζογέλ ἴμς 
δτίάε; ο΄ 2 Οος. χὶ. 2. Τῆς δηδιίβγουβ 
ἄνδοξον 15 ἃ οςα8ε οὗἉ ἱετιίλτν ργεάϊςαϊςε (οὐ 
Βαυϊιπ)., ανγανι. οὐ Ν. Τ΄ αγεσὰ, Ῥ. 473). 
ΎΤΒα τεηάεσγίηρ, τπεγείογε, 18 ποῖ “ ργεβεηῖ 
8 ρμἱοτίουβ Ομυσοῆ," δυϊ “Ῥτεβεηῖ {πε 
ΟΒυτοξ, ρ]ογίουβ,᾽" ἐ.ς., ἰπ ἴῃς ἀβρεςῖ, οἵ 
«δαγαοῖεσ οὗ ρἱοσίουβπεββ. ὙΤῆε ργεβεηϊδ- 
τίοπ ἰπ νίενν, ΨΜΗΙΟΝ 5 ρίνεη ἤεῖα 848 ἴπε 
ἤπηπαϊ οὈ)εοῖ οἵ ΟὨτίβε᾽ 8 βυττεηδογίηρ οὗ 
Ἡ πιβε το ἀεδίῃ, δπὰ ἰ8β εχ δἱεςὰ (Ὁ ὑ8ς 
οἵ τῃε δοσ.) 88 ἃ βίηρὶε ἀεΐ. δοῖ, οαπηοῖ ὃ8 
δηγιπίπρ ἄοπε ἴῃ ἴπε νου] τπαὶ ηονν ἰ8 (45 
ἰ8 δυρροδεά ὈὉγ Βεηξ., Ηα1]., Ηοἔἴπι,, εἰς.), 
Ῥυὶϊ πιυδὲ θὲ τεΐεισεὰ (ἢ Αὐν., [6Γ.» 
Εὔοϊκ., δε ννεῖϊε, ΒΙεεκ, Μευ., ΕἸΙ., ΑἹ, 
δηά τηοβι) ἴο ἔπε ἤπέυτε οοηδυχητηδίίοη, 
ἴδε ἐνεηὶ οὗ ἴῃς Ῥαγομεία.---μὴ ἔχονσαν 
σπῖλον : ποέ καυΐηρ τοί. Ἐαρίαπαιίου 
οὗ ννδὶ 18 ᾿τηρὶϊεὰ οὐ ἴδε περϑῖῦνε 5ἰἀε 
ἱπ ἰῆς ἔνδοξον. ΤῊε πεξ. μή 15 ἰπ ρίδοε, 
85 ἴδῃς οἴδυδε γεΐεῖβ ἴο ἴῆε ρυγροβε ἴῃ ἴῃς 
ταϊπὰ οἵ ΟὨγίδε. Τῆς νοσγά σπῖλος -- «ῥοέ, 
"»πογαὶ δἰενεῖςα, ταῖκεβ ἴδε ρίαος οἵ ἴῃς Ατεὶς 
κηλίς ἴῃ ἰαῖες ατεεκ νντίϊετβ (Ὀ]οηγΒ., 
Ηδι]., Ρίαις,, Ινυςΐαη, ]οβερῆ., εἴς.). [1 
οὐουτβ ΟὨΪΥῪ οπος ἀραὶπ ἰη ἴῆε ΝΤ (2 Ρεῖ. 
ἰϊ. 13). Τδε “τ᾿ δεΐηρ βῃοτὶ ἰπ σοσῃρο- 
βἰου (ἄσπἴλος), ΝΗ, ΕἸΙ., ΑΙΏ,, εἴς.» 
δοςεπίυδῖε ἴ σπίλος ; [,ςἢ., Τίδος., [υἷρ- 
8ἰυ58, Μεν., εἰς. τοϊδίη σπῖλος.---ἢ : 
ΟΥ̓ τογίπλίδ. ὙΤὮε Μοτγὰ ῥντίς ὁσουγβ ΟἹΪΥ 
τϊ5 οπος ἰη δε ΝΎ, δηά ἰβ ποῖ ἐουπά ἰπ 
τῆε ΑΡοοτΥρδᾶ οσ ἰπ ἴῃς [ΧΧ, Ὀυϊ ᾽5 ποῖ 
ἱππεαυεηῖ ἰπ ργοίδης ἀτεεκ, νβεῖμες 
οἰλβϑίοδὶ (Ασγἰβέορῃ., Ῥίαιο, εἰς.), οσ δίς: 
(Ὀϊοά., ΡΙαι., Τυςΐαη, εἴς.). Αεἰεπιρίβ 
δᾶνε Ὀδεη πιδάς (ὉΥ Αὐρ.ν, ατοῖ., εἰ ῖο 
ἐϑ: 20} 18} ἃ ἀϊδεϊποιίου Ὀεῖννεεη 
δηὰ ῥνυτίδα Βετε, Ὀὰϊ υνἱίδουΐϊ βυσςεββ.--- 
ἤ τι τῶν τοιούτων : 0,7 ΔῊ «μοῖ ἐλίηρ. 

Τα ατγιίοϊε ρίνεβ 118 [Ὡς ἔογος οἵ δπγ- 
τῆϊηρς δεϊοπριηρ ἴο {πε εἰα55 οὗ δυςἢ τπίηρε 
88 ἀεΐογπι πὰ ἄβῆϊε.---ἀλλ᾽ ἵνα ἡ ἁγία καὶ 
ἄμωμος: δμὲ ἱκαέ ἐὲ τλομίὰ δὲ ἀοὶν ακπά 
μηδίαριαδίε. ὙὍὙῃε τεχζυΐδς σοπεισγυςτίοη 
ψουϊὰ δᾶνε ἰδᾶκθη βοηῖε βδυςἢ ἴοτπιὶ 5 
ἀλλ᾽ οὖσαν, εἰς. Ιετ ἰ5Β οπδηρεοά δετε, 
Ῥεσβαρβ ψἢ ἃ νίενν ἴὸ ναπεῦν ἃ5 1 τὰς 
Ραγαρσταρῇ μδᾶά ὑερυπ ἢ ἵνα μὴ ἔχῃ. 
ϑυςἢ ογαΐξίο υαγίαία ννὰ8 ΓΟΙΤΠΟΣ ἱπ 
ατεεκ, δπὰ ἔπεσε ἄγε πυπιογοῦβ Ἔχδηρὶες 
οὗ ἰς ἰπ τε ΝΤ ρεπεγαιν (ες... Μασ χις. 
38; ]οδη νἱϊ!. 53; Αςῖβ χχ. 34, χχῖϊ. 17; 
τ Ρεῖ. 11. 7), ἀηὰ εβρβοία!ν ἰπ τῆς Ῥαδυϊΐης 
στη ρ8 (Εοσι. ἱ. 12, ἷν. 12, χῖϊ, δ; σ Οος. 
νἱΐ, 13, χὶν. σ᾿; 2 Οοσ. χὶ. 23 ; ΡῈ]. [ἰ. 22). 
ὅ5εε ]εἰζ, σγεσὰ Ονανι., ὃ οου; Ννίη.- 
Μουϊε., Ρ. 722; Βυϊίπι., Ογανε. οὗ Ν. Τ. 
Ονεεκ, Ρ. 2441. Οη 8ες υπάετὶ. 4 
δῦονε. 

Ψψει. λϑ8. οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ 
ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαντῶν γυναῖκας: ἐνεπ 
50 [αἰ50] ομρλέ ἀμϑδακάς ἰ0 ἰους ἰλεὶν οἷνπ 
τοῖσες. Τῆε τεδάϊηρ δπὰ ἴῃς ογάες νἈῚῪ 
ϑοηεν μαι. Τῆε ὀφείλουσιν ῥγεεεάες οἱ 
ἄνδρες ἰπ πιοβὲ πιαπυβοτίρίβ, ἃ ἶἾΚΙ, 17, 
εἴς, ; ἰῃ οἴδετβ (Α6»Ρ, εἰς.) ἰε Μοζέουως ἴι. 
1μςὮπι. ῥγείεσβ {πε ἰδιϊῖεγ; ΤΥΥΝΗ ΕΝ τῆς 
ἴοστηεσ. Τῆς ΤΕ, βυρροτγίεὦ ὃν ΜΙΚΙ,, 
εἴς., οπγίῖβ καί  ψΨὨΐοἢ ἰ5 ἰπβοσιθά, ἢον- 
ἐνεσ, δείοτε οἱ ἄνδρες Ὁγν ΒΑΏΕΑ 17, δηά 
τηοδῖ Νεσβίοωβ, εἰς. ἴϊ 18 δςοεριεὰ Ὁ 
ὙΤΓΕΝ, πὰ ἰβ Ὀγδοκείεά ὉγῪ ΜΗ. τε 
οὕτως ἰδ ἴακεη Ὀγ βοπιε (1)ε ὑψεῖϊε, εἴς.) 
ἴο τοῖος ἴο τῆς ἔο]ονίηρ ὡς, -- “ πυκθαπᾶς 
οὐφῶτ το ἰονε {πεῖν νῖνεβ ἡμεέ ας {μεν ἴονε 
τπεὶγ οὐνῃ Ὀοάϊεβ ". Τὸ τπῖβ ἴδετε ἰβ πὸ 
βεγίουβ στατησηδιϊςαὶ οδ)]εςιίου : ἕος οὕτως 
ἄοεβ ποῖ ἴοοῖκ αἰννᾶγβ ἴο νῃδὶ ργεςςεάες, 
δυΐ τᾶν τείεγ ἴο ννῃδι ἰο ον (ε.ρ., σ᾿ 
Οος. ἐν. 15, οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός ; αἷΞο 
τ Οος. ἰν. 1). ὙνΠεη τοϊβ ἰ8 τῆς οδϑς, 
Βονενεῖ, ῃεῖπεν ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεῖς οὐ 
ἰπ ἴδε ΝΤ, ἴδετε ἀρρεξᾶγβ ἴο δε ἃ ςεγίδίπ 
ερῤλαςὶς οὐ ἴπμε οὕτως, δηὰ ἰἴ5 τῇοεε 
Ατα ας ταΐεγεπος 18 τὸ ψψνῆδϊ ργεςδάςβ. 
Ηετε, ἴοο, τῆς καί ἔλνουτβ ἴῃς τεϊδιίοσ τὸ 
τδς ῥγεοεάϊηρ καθὼς καὶ ὁ Χριστός, εἰς. 
ΤΒε ἰάςα, ἐπετείοτγα, ἰ5 δὶ ὄνεη 5 ΟὨσίσι 
Ἰονεά ἐπε ΟΒυτοῦ 80 τοὺ ουὐρῆς δυδδαπάκ 
ἴο ἰονε τδεῖὶγ ννίνεβ.---ῶς τὰ ἑαντῶν σώ- 
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29. οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ' ἐμίσησεν, ἀλλὰ " ἐκτρέφει α ΟΒ, νἱ- 4 

καὶ " θάλπει αὐτὴν,Σ καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ὃ τὴν ἐκκλησίαν. 30. ὅτε 3 Κίαξε 

μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν εἰ. 
χὶϊ. 8, τὸ 

οἱ Τδεὲς. 
ἰΐ. γ οἷν; Ὀεαϊ. χχίϊ. 6, 

1 τὴν ἐαντον σαρκα ἐδ", Μειποὰ., Οτίρ., Νὶςτοτίη., εἴς. ; τὴν σαρκα αντον Νυϊξ., 
Τετῖῖ., Απιδγϑέ., ]ετ., εἴς. 

ὃ ξκτρ. αν. κ- θ. ΠΕΕΟΘ, ἀ, ε, ἔ, ρα, αοιἢ. ; βοπιὲ Ν 88. γερεδὶ αντὴν ; Μειϊποὰ, οπι.- 
αἰϊος. 

5Ξο κυριος Ὀ᾽ΕΚΙ, εἴς., Ατ.-Ρο]., 51Αν., Οες. ; ο Χριστος ΦΑΒΌΕΟΘΡ 17, εἴς., [τ.. 
γυΐς., ϑ5υσ., Οορι., 84}., εἰς., ἀγϑεκ- δὲ. Ἐδιπεῖβ. 

ματα: ας ἐλεὶγ οἷο δοάίεθ. ΤὨϊβ ἰδ 
τοῖ ἴο δα τεάυςοὰ το “Ἴκε πα πιβεῖνεβ"" 
(Κοβεππι., εἴς.) ; πος ἀοεβ ὡς Πεῖε πιεᾶῃ 
βἰπιρὶν “Ἰἰκε,᾽ 48 [ἢ 811 τῃδΐ ἰ8 τηεδπῖὶ ἰ5 
ται {πε πυβθδπά᾽Β 'ονε ἴοσ πἰβ νῆα ἷβ ἴὸ 
Ὀς σἰνείανγ ἴο 8 ἴονε ἔοσγ πίβ ονῃ Ὀοάνγ. 
Τῆς ὡς [Π48 ἰ15 φναϊἑέαξίοε ίοτοε, - "88 
ἐκ ναῖε," “88 θείη". Ολγίςέ δπὰ ἀπε- 
δαμά ατε εαςῇ λεπά, ἃ8 Ῥδὺὰϊ ἢ88 αἰγεδυ 
Ῥυῖ ἴτ, Δηά 88 τῆς ΟΒυτοῦ ἰβ τῆς Ὀοάν ἴῃ 
τεϊδιίοπ ἴο 1ῃς ἔογπιεσ, 80 18 ἴπε ννἱε ἴῃ 
τεϊδιίοη ἴο τε ἰδαϊίεσ. Τῆς πυβραηά, τῇς 
Βεδά, τπογείοσα, ἰ8 ἴο ἰονε ἴπε ννἱΐς 45 θεῖ 
πἰβ δοάν, ἐνεῃ 88 Ὁ" γῖβί ἰονεὰ τπε Οἤαγο 
88 ἰοττηΐηρ Ηἰβ Ὀοάν. Τῆς ἰάεα οὗ Πυ8- 
Ῥαπὰ δπὰ νψἱἕε 88 δεῖπρ ομδ Με ἰβ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ αἶβο ἰπ νίενν. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαντοῦ 

αἷκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ: ἀξ ἱλαέ ἰουείᾳ 
ἐς οἵη τοῖζε ἰουεέᾳ ἀὐνιδεῦ. ΤῊ τεϊδιίοη 

οἵ λεαά απὰ δοάγ τιεαπβ ἴπδὲ ἴἢς υἱῖε ἰ8 
Ραγὶ οὗ τε δυβραηά᾽β εεἰ, Τὸ ἴονε δἰ5 
νἱΐε, τπετεΐογα, ἰπ 118 σμδγαοῖεσ 88 δείπῷ 
διἰ8 θοάν, ἰ5 ἴο ἴονε ἀένείζ. Ιι 18 ἃ ἴονε, 
φοπβεαυθηῖίν, ποῖ πηεγεὶν οὗ ἀμέγ, Ὀυϊ οὗ 
παϊπγε---κατὰ φύσιν 45 ννε}] 48 κατ᾽ ὀφει- 
λήν (ΕἸ1.. 

ψες. 29. οὐδεὶς ποτε τὴν ἑαντοῦ 
σάρκα ἐμ, : "ον πὸ ομὲ εὐον μαίεὰ 
᾿ἰς οἵοπ Μεσὰ. Ὑῇε γάρ ρῖνεβ ἃ τεδβοῃ 
ἴον ἴῃς ργεοεάϊηρ βἰδιεπιεπί, Ἰοοκίπρ ἴὸ 
τῆς ἐλοωρἀΐ, Ὠοψννενεσ, γαῖπεγ τπδπ ἴοὸ ἴῃς 
ννι οἵδε βιαίεπιεηῖ. Τῆς ἐλονιρ λέ ἰδ τῃς 
ΠΕ 688 οὗ δυβδαπὰ ἀηὰ νἱξε, (π6 ροβίτίοη 
οὔ τπε ννέε 48 ραγῖ οὗ τῆς πυβραπάβ βεϊζ; 
ἃπά {δε οοππεοιίοη 8 (Πἰ8--“ πες 5πουϊά 
Ἰονε ἢεσ ενεῆ 2458 ΟὨτγίβι Ιονε (πΠ6 ΟΠυτοῇ, 
ἴον ἰῃε νἱξε, 1 βαν, 18 88 ἴπε Ὀοάγν ἴῃ τῃδὶ 
πδῖυγδὶ γεϊδιοπβῃῖρ ἴῃ Ὠ]οἢ τπῸ Ὠυδβθαπὰ 
ἰ8 τε μεδά, 80 τι ἱπ Ἰονίηρ μεσ ἢε ἰονεβ 
ἀἰνιδοῖΓ; δπὰ τὶ ἰ8 ἴῃς τεάβοη ἱπ παέμγε 
ψὩν Πα βδουϊά ἴονε Ποῖ, ἴοσ δοοογάϊηρ ἴο 
1158 ἴο παῖς δἰβ νῖΐε 15 ἴο ἢαῖς ἢΠὶβ οἵνῃ 
βεβἢ, ννῃιςἢ [8 σοηίγαγυν ἴὸ παίυγα δηά ἃ 
τΐϊηρ πενεσ βεεη". σάρξ ἢα45 Πετῖε [8 
ποη-εἰῖς 8] βεηϑε, ὑγδοιςα!ν -- σῶμα (48 
ἴῃ Μαϑῖι. χίχ. 5; Μαῖκχ. 8; τ Οος. νί. 1:6, 
εἰς.).---ἀλλ’ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν: 
ὁμέ μπομγίασίᾳς απ οκεγίςλείκ ἐξ. Τῆς 

ἔοσπι ἀλλά ἰ5 ρῥτγεξειτεὰ δραὶπ ὃν ὕυΤΤΤ 
ΨΉΗΚΝ. Τ7Τπὲε ἐκ- ἰπ πε σοσηρ. ἐκτρέφει 
ΤΌΔΥ ροΐϊπὲ ἴο τῇς οάαγεῖι!, ςοπεπυδά 
πουγβῃίπρ ἔγοπὶ οτς βἴαρε [0 δποῖπεσ, 
πουτβηίηρ μῤ ἰο νιαέωγέίν. ἘΠ]. ἰΑΚεβ ἰϊ ἴο 
ΘΧΡγαβ5. “τῆς ἐνοϊυτίοη πὰ ἀδνεϊορτηεπὶ 
ΡῬτοάυςεά Ὁγ δε τρέφειν ᾿ (80, ἴοο, Μεγ., 
εἴς.). ΑΒ θάλπειν πιεδῃβ ργί πη  ἷν τὸ 
τραγηι, Βοῖὴς ρῖνε ἰξ ἴπε ἸΙτεγαὶ β6η8ε Ποῖα, 
βυρροϑβίηρ ἰξ ἴο ἰοοῖ ἰο τῆς ουνεγίηρ ἀπὰ 
γοίεεέξοκ οὗ τὴς Ὀοὰν 45 ἐκτρέφει ἸοοΚΚ8 ἴο 

118 πομγίδλπιεμί---" ἴονει " βρεοῖδξ ἀρεὲς- 
ἔπη, βαγ8 Βεηρεῖ, υἱὐ “ποῖ᾽ νἱοῖυπι; ἀπ 
80 Μεν. Βυῖ δε βεοοπάδγυ βεῆβε 8:6 Π|8 
τῆοτε ἀρργορσγίαϊε ἤξγε, ββρεςίδ!!ν ἰῃ νίενν 
οὗ τε ἰο]οννίπς δθπγτηδιίου τεραγάϊηρ 
ΟὨγίβε, πὰ δ8 11 18 ἴῃ σ ΤΏ εβ8. ἰΪ. 7.---καθὼς 
καὶ ὁ Κύριος [Χριστὸς] τὴν ἐκκλησίαν : 
ἐυέη ας ἐπε Γ,ογά [( ἀγὶςἐ] αἶτο ἐπε Ολωγολ. 
Εοτγ τῆς Κύριος οἵ πε ΤΕ (νὰ ὈὗΚΙ,, 
εἴς.) τεδά νι (πε Ῥεβὲ οτιεἰὶςβ Χριστός, 
ΜῈΙΟἢ 18 ρίνεπ 'ἰπ ΒΑΕ, 17, ἀῃὰ πηοβὲ 
Μετγβίοπβ απὰ Εαδίμετβ. Τηδῖ 8, “ Ἔνθ 45 
ΟἩγίβε α]8δο πονγίελεέκ απὰ Ἵκενίσλοί κι τῆς 
ΟΒυτοῦ "᾿--α Ὀγοδὰ βἰδϊεπηεηῖ οὐ ΟΠ γί βι 8 
ἰονιηρ οαγε ἔον Ηἰἶβ Οδυγοῖ, ἱπίο ννῆϊς ἢ 
ὯΟ τδΐεσθηςε ἴο {δε Ζογά"ς δμῤῥεν (ννὨϊ ἢ 
ἰδ ποννδεγε ἴῃ νῖενν ἢεγε) ἃ8 ἴπε πιεᾶῃβ ὉῪ 
ὙΠΟ ἴΠς ποηγέσλίηρ 18 εἤεεϊεά σἂπ δὲ 
ἀτασρεὰ (45, ἐδ πχθ αν εἴς.). 

ες. 30. ὅτι τοῦ σώματος 
αὐτοῦ: 707 τοέ αγέ μα μι  αοὲ οΓ Ηἰς δοάγ. 
Τῆς μέλη, ννῆ!οἢ 18 με Πεατῖ οὗ τε βιδϊε- 
πιδηΐϊ, π85 ἴῃ6 επῃρῃαῖὶς ροδίθοη. ΚΝ ε σὲ 
ποῖ βοπηειῃίηρ ἀραγὶ ἔτοπὶ Οἤγίϑε, ποῦ ὅὸ 
ΜῈ ΟΟΟΌΡΥ ΟὨΪΥ η δοοϊάεπίδὶ τεϊδιίοη ἴὸ 
Ηιϊπι. Με ἅτε νεγδ0]ε ραγῖβ οὔτπδῖ ον 
οὗ νῃϊο Ης ἰ8 δεδά, δπὰ (818 158 ἴῃε σϑᾶ- 
80η ΨΥ Ης πουτγίβῆεβ δηὰ οπεγίβῃςβ ἴῃς 
ΟΒυτοῦ ; οὗ, ἴπε ἀειαιεὰ ἀεβοτιριίοη ἴῃ τ 
Οος. χίϊ. 12-27).--ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 
καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ : δεὶηρ' οὗ Ηἰς 
“Μετὰ αμὰ οΓ Ηἰὶς δοπες. ὙὨὶβ βεπίεπος, 
ΜΉΘ ἰΒ δάδὰ ὃν τε ΤΕ, [45 ᾿οη- 
βἰάεγαῦϊε ἀοουπιεπίδγυ τεϑιϊπιοηγ--- 3} Ὁ 
ΟἸΡ, πιοβὲ οὐυγϑῖνεβ, ϑβϑυςἢ Μεγβίοηβ 828 
1δε ὅ5γτ. δηὰ (ῃς Ασγπι., ἀῃὰ ϑυςῃ Βδίμεγα 
88 ἴγδϑη., ]εγ., εἰς. {Ὲ|ἰ 18 τεϊδίπεᾶ, 8 ἰ8 

ΠΑ 
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31. ἢ ἀντὶ "τούτου “ καταλείψει ἄνθρωπος πατέρα 

ν. 

τυζὸ χῆῦ καὶ μητέρα,2 καὶ "προσκολληθήσεται ὃ πρὸς τὴν γυναῖκα “ αὐτοῦ, 

ᾳ Μειι. χίχ. 5 ἔτογαῃ: ες. ἰΐ. 24; : ΤὩςες. ἰἰϊ. 1 δὶ. τ Αεῖδ ν. 36. 

1 εκ τ᾿ σ΄ αντ. κι ἐκ τ. οστ. αντ΄ οὔ. ΓἊΒ 17, 65, Οορι., Εἰτὰ., Ευτδ. ; ἰπϑβεγὶ 
ν᾽ ἙΕΘΧΠΡ, αἷϑο Κι, θὰΣ ἢ τὸν σωματὸς ἴοΙ τῶν οστεων, πιοδὶ οἴδετα, Νυϊξ., 

Ὑτ., Ασῃ., σῆς. Τῃάτγι., Πᾶτι., 4]., [6σ., 4]. 

Ξ τὸν πατε 
νδουϊ τὸν 
Ρ, Ατηι., Οτίρ., εἴς. ; ἰπβεσῖ αντον 

ΑΠΡΕΚΙ;Ρ, εἰς., Μαζς., 
ὈΈΑα; πατερα νἱίπουϊ αντον 8" ΒΌ ΕΟ 17, 673, 73, 115, Νυϊρ., 5γτ.- 

ἩΑΡΡΕ ΚΙ, εἰς., ϑγτ:.-8.ἢ., Οορ., ΕἸἢ., Μαῖις., 

Οείρ., Εὐιῇ., Μείδ., Οἢν., εἰς. ; πατερα 

Μειῆ., εἰς. ; τὴν μητέρα, ννἱῖἢ βᾶπιε δυϊμοτίε68 πο βου 45 ἴοσ τὸν πατερα ; οὔ τὴν 
ΒΌ"ἙἘα. 

3 κολληθησεται ὍΞΕΟ, Ματο., ΕρΡΙΡΒ. 

4τὴ γνναικι ΑΙ ΕΘ 17, 37, 116,1. Νυΐρ., 1κ4ῖ. Ελίδετβ, Μείι., Ερίρῇ. ; σὶ 
ΣΟ ἡ νοι ἃ Δ ΒΠΞΕΚΙ,, πιοδβῖ ουτοίνεβ, Οτὶρ.,, Οσ., ὙΠάτι.ς, αἱ. ὡδ 

ἄοπε ὃν Μεν., ΕἸ]., Βείςῃε, ΑΙῈ,, εἴς., 
ὙἹ] ΒῈ ἂπ Ἔσχρίπδείοη οὗ πε δῆηγπιδίίοη 
1παὶῖ ννεὲ ἅτε μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ, 
ἀγαννῃ ἔτοπι ἴδε τπουρῆϊ οὗ ουὖγ ογίρὲν 
(ἐκ). Νννε δε νηιρνιδογς οἵ ΟἩτγίβε᾽β δοάγ, 
45 δανίηρ ἴδε βοῦγοε οἵους βρί γίτ4] θείης 
ἴῃ Ηἰπι. ὙΤηΐβ βιδίεπιεηι οἵ οὖσ ϑεῤίγιέναὶ 
ογὶ ρίνη ἰδ ἐχργεββεά ἴῃ ἕεγτγηβ "κε ἴποϑε υβεὰ 
οἵδε οτὶρίῃ οἵ ουὺς ρῃγπίςαὶ {{ξπ|, τπὰ 4}1ι- 
βίοῃ θείῃ ρτοῦδοὶν ἴο τπεγεςοσγὰ οἵδε ἴοτ- 
πιαϊίοῃ οὗ ἔνε ἰῃ αεη. 1. 23. ΑΒ ἴδε ἢτϑβι 
ψοπηδη ἀετίνεά με ρηγϑίςαὶ Ὀεὶπρ' ἔγοπι 
Αάδτη ἰπ ἴπε ννΑῪ ἴπεγε γεοογάεά, 80 ννὲ 
ΟὨ τί βιίδπβ ἄγανν οὐσ βρί γί] Ὀεὶπρ ἔγοπι 
Οἢγίβι. Ὑπε δνίάεποα, ποννόνοσγ, ἰ5. ἀε- 
εἰάεάν δάνετβε, ἴπε οἴδυβε ποῖ ἀρρεαγίηρ 
ἰῃ ΒΜ "Α, 17, 6γ3, Βοῆ., Ετῃ., Μειδοά,, 
Ἑπυιτηλί., Οτίρεη (ρτοῦ.), εἴς. Τῆς ἱπίεγ- 
ΠΔ] ενίδεποε πΊΔῪ ὃὈς 5βαἰὰ ἴο ὃς δραϊηβί ἴϊ, 
ἴῃ 50 ἔλτ, δ. 6.» 88 ἃ πὲνν ἤρυτε 15 δυδάεη!ν 
ἱπισοάυςεά, (πε 5ἰαϊεπιεηΐ 5 οατγγιςὰ Ὀὲ- 
γοπά {πε ἰάεα οἴ γείαἑομοκὲῤ, ἀπ Πο οἰεασς 
ΟΥ οοπρτυοῦς τηεαπίηρ οἂπ ὃς ταϑά]ν 
αἰϊδομεάᾶ το τπε πὲνν ἰεγπηβ, εϑὰ ἀπά δοηές. 
Νοτ ἰδ ἰξ δᾶδυ ἰῃ ἕδος οὗ ενίάεηος 80 οἷά 
δηὰ 80 νᾶτίουβ ἴο βιιρροβε [παὶ ἴῃ ννογβ 
ψνατα τηϊβίδ κεν οπιτεὰ ὃν Ποπιαοίε- 
Ἰευῖΐοη. Τῇε οἴδυβε, [πετζείοσε, ἰ5 ἀεϊειοά 
πτοσὰ ἴῃ ἐεχέ Όν ΟυΟΥΙΤΤΊΝΝΗ ΕΝ ; Ττ., μον- 
ἐνεσ, αἰνίηρ ἴϊ ἃ ρίας οἡ {πε πηδγρίῃ. 
ες. 31. ἀντὶ τούτον καταλείψει ἄν- 

θρωπος [τὸν] πατέρα [αὐτοῦ] καὶ [τὴν] 
μητέρα : γον ἐλὶς εατι56 Ξλαϊ! α πιαπ ἰφαυε 
[λ15] Μμαέμεν απά »ιοίλεν. Ἰ,ἀςὮπι. δπὰ 
Ὕτερεῖ!εβ οπιῖς τόν δπά τήν; ννῃϊο ἢ ἅτε 
μὐλεκειεά ὃν ΝΗ. Τῇε αὐτοῦ ἰ5 οπητεὰ 
Ὁν ΨΤΎΓΜΝΗΕΝ, 45 ποὶ βυρρογίεὰ ὃν 
ΒΝ 0 "6, 17, Νυΐϊρ., Ατη., εἴς. [{ ἰ8 
ἰουπὰ ἴῃ 9 ΑΌΣΚΕΡ, ὅ8υτι.-., Βοῇ,, εἴς. 
Ὑἤεβε νογάβ, ψῃεῖμεσ Ῥδὰ] ρίνεδβ ἴῃ θη 
Ῥτγοίεββθάϊνυ 25 ἃ φηοίαξίοη ἴῃ ἃ ἔτες ἔοστζη, 
ΟΥ υ868 ποτ ἀϊγεοιγ, πιακίπρ ἴπετὰ δ 
ονη (Μεγ.), ἂγὸ βυ δϑίδητία!ν ἔἤοδβε νυ ΠΟ ἢ 
ἴῃ αεη. ἰϊ. 24 ἔο!μονν ἴῃς βιδίετηεπε τα- 

ξατάϊηρ Ενε 88 ὕοπε οἵ Αἀδπ)β δοπε 
δηὰ ἤεβῇ οἵ μἰβ ἤεβῃ. ἀντὶ τούτον οοττε- 
Βροπάξ ἴοὸ ἔπε ἕνεκεν τούτον οἱ Οεη. ἰϊ. 
24; ἀντί, τῆε ρτερ. οὔ ἐχολαηρε διὰ σμεοες- 
δίοη, Ὀεῖηρ υϑεὰ 4180, κε (δε Ηεῦτγεν 

ὝΝ ΤΣ, ἴπ με βεπβε οἵ “ἕοσ τμδῖ," 

πὰ οσοαβίοπδιν 85 -- “" ννδβεγείοσε ᾿᾿; ε΄. 
ἀνθ᾽ ὧν, [κε χί!, 3; οὐ ΒΙ455, Ογανι. οὗ 
Ν. Τ.΄ αγεεᾷ, ῥ. τ25; ΜΝ ίη.- Μουϊε., Ρ. 
456. Τῆι ἀντὶ τούτον πιᾶν τείεσ εἰἴ πες 
ἴο ἴδε ἱπιπχεάϊαιεῖν ργεςεάϊηρ βιαϊετηεηι 
τερϑτάϊηρ οὐγ Ὀεὶπρ "πϑρριδὲγς ο7 ΟὨτίβι 5 
Ὁοάν (5ο Μεγ.), οὐ ἴο με ἰεδάϊηρ ἰάεα οἵ 
τῆς ρῥγενίουβ νεῦβϑϑ, υἱζ., ἴηε πυβραπά᾽5 
ἅἄυϊν ἴο ἶονε, πουτίβῃ, δπὰ Ἵπεσίϑ ἢ τπε 
νυ ς ἐνεη 88 Οἢγίβι ἰονεβ, πουγίβῃεβ, δπὰ 
οΒοτβἢεβ πε ΟΠυτοῆ. Ὑπείοστηοσ σοππες- 
τίοη Ἰεδάβ, 8 πῃ Μδυετ᾽β οᾶϑε, ἴο δη 2]1ε- 
ξοτίδίηξ ἱπιεγργεϊδιίοη. Ὑπε ἰδίϊοσ ἰβ ἴο 

Ρτγείεγγεά Δ5 ἰπ ΠαγπιοτΥ ὙΠ ἃ βίτηρ!ες 
Δηὰ πῆοόγα παίυγαὶ νίενν οὗ ννῆαὶ ἐο ον. 
Αποῖδβοτ ἔυγῃ ἰδ ρίνεη ἴο τῆς ρῇτᾶϑε, 4...» 
ὃν Νοη ϑοάεη, ἡνῆο συλ ἰϊ -- “ ἰπβιδσαὰ 
οὗ 1Πϊ18,᾿" δυρροβίπρ ἴδε ροΐπι ἴο θὲ τῇδι ἴῃ 
Ρίαος οὗ λαέϊηρ', 45 πηιεπεοπθά ἴῃ νεῖ. 20, 
τπς Βυβραπά οὐρῆϊ ἴο ἰΙονε ἀπὰ οἶεανε ἴο 
88. ννε. Βυῖ 1818 ἴ8 ἔατ- εἰς με. ὙΒδε 
καταλείψει, εβρεςία! ν ἴῃ νίενν οἵ ἰῖβ 
ΔΡΡΙςδτίοη ἰῃ τῆς ΟΤ᾽ Ρ: οἰϊεὰ οτ 
υϑεὰᾶ, πιυδὶ δὲ [Δ Καη ἤδῖα 45 ἴδε εἐλέεαὶ 
ἔυτυτα, ἴῃς ἥπατα Ἔχργεβδὶηρ δὶ σλοκα, 
ἐαπ, οἵ νιμϑέ Ὀε, 88, 6.6., ἰη Μαῖϊ. νῖϊ. 26; 
1μυκε χχίϊ. 49; ]οδη νὶ. 68; ἔοπι. χ. 14, 
εἴς.; “ΑἹ ὙνΊη.-Μουϊε., Ρ. 348; Ποπαϊάβοῃ, 
Ογεεὰ Ογανε., Ρ. 407. Μεγες ἱπβίϑιξ. οἱ 
[18 θεΐπρ ἃ ῥπγέ ἑυΐυτε, ἀπά τείεβ ἴξ ἴὸ 
ννΠδὶ ἰβ ἴο ἴακε ρἷαςε δἱ {πε Ῥαγοιδία. 
Τῆς νεῖβε 88 υϑεὰ ἤεγε δδ5 δθδῆ βίσδ σευ 
Βαπάϊεἁ ν τιᾶπὺ οοπιπιεπίαδίογθ, ννο 
διᾶνε ἔουπὰ βεςοπάδτγυ, πιγβεῖοδὶ πηεαπίηρε 
ἐπ ([Ὠ6 νογὰβ. Νοὶ ἃ ἔενν οὗ τε Ἑδϊποτς 
(Οῃγγυβ8., Τῃεοά,, ΤΘΟΡὮΥ)., [ετοπιε, εἴς.) 
ἱπιεγργεῖοά ἰξ οὔ τῆς Ιησατηδείου ; δηὰ ἰδῖετς 



31--.32. 

καὶ ἔσονται οἱ δύο " εἰ: σάρκα μίαν. 

μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω " εἰς χριστὸν καὶ 

χν. 51 αἱ. Ραυ!; ον. ἱ. 20 αἱ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 373 

32. τὸ "μυστήριον τοῦτο « Μαιι, χα. 
5 τεῆ!. 

" εἰς 1 τὴν ἐκκλησίαν. «-Ξ: ἔσο. χἱ. 
25:1Όος. 

υὑτεΑςίδ ἰΐ. 25; Ηεῦ. νἱΐ. 14 οὨἱγ. 

Ἰ οπιῖς εἰς ΒΚ 4, 51,72, 73, εἴς. [γϑη΄ (ατεεῖ-1.41.), Τετῖ., ΑἹ. ; ἱπβετὶ ΦΑΘΕΕΟΓΡ, 
Αἰ. ρἱεσ., να.» ὅγτ., Οτῖξ., Μείᾷ., Τίς., ΟὩγ., Τβάγε,, ΗἹ)., εἰς. 

ἐχεζεῖςβ ἐχρουηπάςά ἰξ 88 τείεγγίηρ ἰπ οπα 
ΨΆΥ οἵ Οἵδεσ ἴο Ὁ γίβι᾽β ῥγδςεμέ οοηπεο- 
τίοη ἢ τῆς Οδυτοῖ (ατοῖ., Βεηρ., εἰς.) ; 
Βοπίδ υπάετβιδηάίηρ ΟἾ γι᾿ 8 βεραγαιίοῃ 
ποπὶ Ηἰβ παέϊοη (Μίςδ.), οὐ ἔτοπι ἴδε 
ξγπαρορμε, ἴο ὃε ἱπάϊςαιεά Ὁγ ἴῃς ρῆγδβε 
“Ἰεᾶνς Ηἰ5 Εδίπος," δῃὰ οἴπεσβ ὄνθῃ οχ- 
ῥ᾽ αἰ πίηρ ἰξ οὗ τπε Ψογά᾿ς δηῤῥεν (Ηδιὶ., 
ΟΙἹ535.). ΑἸτογὰ δρρὶϊεβ ἰδ τηγβεςα!ν ἴὸ 
“δι ραβὲ, ργεβεπῖ, ἂἀπὰ δπυσε νος ἢ 
ςοπϑεϊτυϊεβ ΟἸσίβι᾽ 5 [πο τὸ Ηἰβ Βτίάε, 
τῇς ΟΒυτοῖ---Αἰβ ἱεανίπρ ἴπε Εδιμετγ'β 
Ὀοϑβοσῃ, ννῃϊο ἢ 15 ῥαεέ---ΗἸΒ σταάυδὶ ῥγε- 
δτιδιίοη οὗ ἴδε πίοη, ννῃϊ ἢ ἰ5 ῥγέσεμέ--- 
18. 11 σςοπβυπηπγχαιϊίοη οὗὨ ἱἰξ, Ὡς ἢ ἴ8 

“μέγ ε". Ἐνεη Μεγεγ ρυῖβ ἃ ἰοσγςεά, 
ΔἰἸερογίοαὶ βεῆβε Ὡροη ἰξ, τακίηρ ἴξ τὸ ὃς 
υϑεά τΥρ᾿ δ} οὗ {πε ρεγίεοϊ ὑπο ΔΙ ΟΒ 
ἸΔΚεβ ρίαςε δεΐνεεη Οἢγίβι ἀπὰ (πῈ ΟὨυτοΒ 
οηἱγ δὲ Ηἰβ ϑεοοπά Οοπιίηρ, Ὀεΐοτε Ὡς ἢ 
πιο Ηε ἰ8 ποῖ Ηυδραπά, Ὀυϊ Βεϊδερτοοπι. 
50 ἴῃς ἄνθρωπος Ὀεσοπιεβ Ολγίςέ, αἵ {πε 
Ῥατζουβία ; τῆς Ἰεανίηρ ΓΔ Ποῦ ἀπά πιοῖπεσ 
Ῥεςοσηςβ8 τηγβιϊοα! γ ΟἾἩγίβι᾽5 ἰεανίηρ Ηἰ8 
βελὶ δὶ τῆς τίρῃι μαπὰ οἵ σοά; τδε ἵνο 
Ῥεςοτηίηρ ομέ Λεσὰ ἰδ ἴπε ἀεβοεπάϊπρ, 
τεϊυγηΐϊηρ ΟἾγίβὲ πιακίπρ οπα εἰ ῖοδὶ ρετ- 
8δοη ἢ (πὸ ΟΠυτοῆ, εἴς. Βυὶ 41] 1{Π18 18 
πη τῆς πίρμεβι ἄδρτοε ὑππδίυγαὶ. ΠΕ 
Ῥδυὶ 8]]ερογῖβεβ ἢς ρίνεβ ἱπιϊπιδιίοη οὗ ἐπε 
ἴλςι (ἄτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, 6!. ἱν. 
24), Δηἃ ςετίδίην ἴῇεγε 15 ΠῸ Βι ἢ αἰ!εροσυ 
85 1πΠ1|5 ψουϊὰ Ὅς δηγννῆεγε εἶβε ἴῃ τπῈ 
Ῥδυϊίπε νντὶτῆρβ. [18 ἱποοηρτυϊε8 σοη- 
ἄετηπ ἴι. ναὶ ἰβ ἴο Ὀε πιδᾶε, ἐ.5., οὗ 
τῆς Ἰεανίηρ οὗἉ {πε "ποέλεογ, ννῃϊς ἢ ]Θγόσης, 
4.4.» 15 ἀτίνεη ἴὸ 88 πηεδῃ8 ἴῃε Ἰεανίηρ οὗ 
τῃε Πεᾶνεηΐν Ϊ]εγυβαΐεπὶ ῦ Κῆε ἴᾶκε {πε 
νεῖβδ, ἱπεγείογα, ἰπ 115 βίπηρῖε ἀπ οὈνίοιιβ 
ΒΕΠΒΕ, 858 τεξεγσίηρ ἴο ἴδε ἀΐγεςι ἀπά γυ]!ηρ 
ἰάεα οὗ τῆς ραγαρυαρῇ, υἱζ., τῆς πδιυγαὶ 
ταλιτίαρε τεϊδιίοη δηὰ ἴπε ἀυὶν οἵ ἢι5- 
Ὀαπάβ ἴο νυνῖνεβ ; δηὰ ννὲ τεδά ἴἴ 45 δῆ 
επίογςεπιγεπὶ οἵ ἴπδὶ ἀυϊν Ὀαβεὰ ὑροη ἴπε 
παῖυγαὶ ἰδεπευ οὗ ἴπῸ6 υἷε σῇ τῃς 
Βυβραπᾶ, 48 διαϊεά ἴῃ πὰ πδιγαῖίνε οὗ 
Οτεδιίοη δηὰ ᾿ΠΠυϑιγαιεὰ ἴῃ ἰ15 Πίρηαθβι 
ἰάεδὶ ἱπ 1π6 Οἤυτο ἢ 5 σεϊδιίοπ τὸ ΟὮγίϑβι. 
--καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴ 
γαῖκα αὐτοῦ καὶ οἱ δύ νται εἰς 
σάρκα μίαν: απ τλαὶ! εἴτανε μπίο ἀϊς 
κοῖΐε, απὰ ἐλε ἔσο «λαὶ! δέζοηισ ομπὲ 
ισλ. “ΟἸεανε ἰο " ταργεβθηῖϊβ ΟῚ 

ΨΕῚ τῆς ἴοτοε οἵ τπε νετῦ προσκολλάω, 

τδε 8ερέ. τεργεβεηιδεῖνε οἵ [233 1,) ἐο ρίμο 
ο, Ξἐϊοκ ἰο. ἙἘοτ πρὸς τὴν γυναῖκα, {δε 
τεδάϊης οἵ ΤΕ, νὰ ΒΜ ὍΞΌΚΙ,, Οτίᾳ.» 
εἴς., τῇ γνναικί ἰ8 ρίνεη ἴῃ ΜΓΑΌ "Ὁ, 
εἰς., δηὰ ἰβ ῥγείειτεδ ὃν ΕΤῚσ, ὑν δα 
ΝῊ ρῖαςε ἰτ ἴῃ πε πηαγρίπ, Ὑπε αὐτοῦ 
ἰβ οπιττεὰ Ὁ Τ ν "ἢ δ 8), εἰς. Εοτ προσ- 
κολληθήσεται ἴδετε 15 4180 ἴπε νατίδηξ 
κολληθήσεται ἴῃ 4 )᾽Ε, εἴς. 

Μετ. 32. τὸ μυστήριον τοῦτο 
ἐστίν: ἐλὶς πενϑέενν ἰ5 ργεαί. Νοῖ “ τῃϊ5 
ἰ8 ἃ ρτεαῖ πηγβίεσυ," 848 ἰξ ἰ8 τεπάεγεά ὈὉγ 
τῆς ΑΝ δπὰ Επειι. ἢ; ποῖ “ τη 18 18 ἃ στεδῖ 
βεοσζεῖ," Ὑγηά., Οταη., ρεῆ. Τῇε ἴοσπὶ 
μυστήριον (οη νὨϊςἢ 5Βεε υπάεσ ὶ. 9 δρονε) 
Τδηποῖ τηδᾶῃ αἰΐερονν οἵ ἀαγκ-Ξαγίηρ, Ὀυϊ 
τῆσδε πᾶνε ἰϊβ δι] βεῆβε οὗ βοτῃειδίης 
οὔος πίάάδη ἂπὰ ἤονν τενεαϊεᾶ, ἃ βεςοσεῖ 
ἀϊβοϊοβεά. [Ιὲ οαδπηοῖ γεΐοσ, ᾿ποσείοσε, 88 
Μεγ. τηᾶκεβ ἰξ ἀο, ἴο ἴῃς ᾳυοίδιίοη ΤΟΙ 
ὅεη. ἰϊ. 24 ἃ8 ἃ ραββᾶρε Ὑἱ ἢ ἃ πίἰδάθη 
τυρίςοδὶ οὐ πηγϑιϊςαὶ τηεαπίηρ, οὐς ἐδ, 
(μέγα) πὰ ἀϊβῆουϊε το τεθῇ. Νοτγ Ἴδη τὲ 
ΜΕ] ταῖεσς τὸ {πε βρίγίτὰδ] υπίοη οὗ Οἢγίβὲ 
ἃηπὰ τῆς Οδυτγοῖ ὉΥ ἰἴ5ε1 (Βεηρ.), οἵ ἴὸ 
186 ςοπιρατίβοη Ὀείψεαπ ἴῃς υπίοη οὗ 
Ὠυβραπὰ ἀπά ϑγἱέε δπὰ τπαὶ οἵ Οῃγίδι ἀπά 
τε σμυτοῦ (Εδῖ.), δβ ἴδε ἐγὼ δὲ λέγω 
νου]ά τΠεη ἰοβα [18 ροϊωι. [τ 18 βἰπιρίεβϑὲ 
το ἴδε ἰξ 88 γείεγγιῃρ ἴο Οἢγίβιίδη ἴσα 
τουςπίπηρ ἴῃς τεϊδιίοη θεῖννεεη πυβθαπά 
ἃηὰ υἱἝε 48 βεῖ ἔοσίῃ ἱπ ἴπεβε νεγβεβ. 
Ὑπδὶ τγυτῇ 15 ἀεβοσί θεὰ ὃν μέγα 88 ργεαί, 
ἦ.ς.. ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ ργταπάευν δηά ἱπιροσ- 
ἴδπςε. Τε υἱρ. τεπἀεγίηρ Ξαργαπιεπέμνε 
((οἹ]Ἱοννεὰ Ὀγν ΝΝΊο]. δἀπὰ τῆς Ἐπεπι.) μδ8 
ἱπάυςοά πᾶπν Κοπιδη Οδίμοϊὶς τδεοῖο- 
Εἰλπβ ἴο ουπὰ οἡ {Π|8 88 ἃ ρᾶββᾶρε ῥγε- 
βΒεητίηρ "παγγίαρε ἴῃ ἴπε ἌΤμαγδαςῖεσ οὗ ἃ 
βαργαηπιεηΐ --τὰ ρετνετγῖεὰ ἱπιεγργεϊδιίοι 
ὙΠ ἢ ννα8 ἀϊβανοννεά ἱπάεεά Ὁγ ἀϊδιίη- 

βῃεἃ βοῃοΐδγβ ἰκε Οαδ)είδη δηὰ Εβιϊυδ 
ἴπ ἴπε Εοπιδπ Οδίποῖῖς ΟΒυτοῦ 86}. 1 
τῆδὺ ὃς δἀάδεὰ ἴῃδι ΑἸίοτά υπάἀετβίδηάβ ὈῪ 
πε μυστήριον “τς πιδίζες πηγϑιϊ 8} 
δἰυάδεά το ἴῃ ἴπε Αροβεῖε᾽ 5 δρρ!ςδιίοη οὗ 
τῆς ἴεχὶ 7υβὲ φυοϊεὰ; ἴδε πιγπίετυ οἵ ἴῃς 
βρί γίτυ8] απίοη οὗ Οἢτῖβὶ ντἢ οἂγ Ὠυπηδη- 
ἰτν, ἰγριῆςὰ ὃγ τῆς ςοβε σοη)υποιίοη οὔ δε 
ταδιτίαρε βίδιε ". Απάνοη ϑοάεη, ταἰκίὶπ 
{πε τοῦτο, 845 ἰῃ 1 (οσ. χν. 51, ἴο γεέεσ ἴὸ 
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νπαῖναγβ 33. "πλὴν καὶ ὑμεῖς “οἱ καθ᾽ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 
ἰῃ Ραυϊ; 
τ Οος. χὶ. 

4. 
5 οὕτως ἀγαπάτω ἦ ὡς ἑαυτόν,2 ἡ δὲ γυνὴ "ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

11 ἃ]. 
δηὰ ἴῃ Μαῖι. δηὰ 1(υκε (6ο6ρ.), (νὶ. 24 41.}, ἴΩ Μασκ (χἰϊ. 32), [ομη (νἱἱὲ. 1ο, δὰ }), απιὰ ΑςΣ νἕϊ. : αἱ, 
πὶῖ κε. “εχςερῖ". 

χι Οος. ἐἰϊ. 15 τε. Υ Οοπβίςσ., Μασκ ν. 23. 

Δξκαστον ΕὉ 13, Ὠ3Ε. 

Ψῆδιὶ γοἱίοτος, ΒΌρΡΡοβεβ ἴῃς βεῆπβ8ὲ ἴὸ δὲ 
“Π|8 βεοσγεῖ, τπδὶ ἰ8, δὲ 1 πὶ ἀῦουϊ ἴο 
ΒΆΥ ὯΒ ἴἢε δβεςζεῖ βεῆβε οὗ {π|5 βεπίεηος, 
ἰ8 στεαὶ". Ηδίοῃ, δραὶπ, νῆο τεραγάβ 
μυστήριον 48 οἴοκεῖν τεϊαϊεὰ ἴῃ βεῆβε ἴὸ 
τύπος, σύμβολον ἀΔηὰ παραβολή «πὰ ἰη- 
τεσοπαηρεδῦϊε νυ τἢ τΠοτη, ρῖνεβ μυστήριον 
ἴδε δεηβε οἵ “ βυτηθο] ᾿" (ννϊσἢ Βα {Π1πΚ8 
8 118 πχεδηΐηρ α͵50 ἐπ Κδν. ἱ. 20, χνἱϊ. 1) 
δηὰ τεπάδγβ 1 “ {Π18 βυτηῦοὶ (ςς. οὗ τε 
)οἰπίπρ οὔ πυδραπὰ δηὰ νἱέε ἱπῖο οπε 
ἤεβΠ) 15. ἃ στεαῖ οὴς " (Ε5:αγς ἐπ Βιδίεαὶ 
Ονεεῖ, Ρ. θ1).---ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστόν, 
καὶ [εἰς) τὴν ἐκκλησίαν : διέ] «ῤεακ τοῖἐκ 
γέξεγεμος ἐο Ολγὶδέ απὰ ἐπε Οκμγεῖ. ΤΏς 
βεςοπὰ εἰς ἰ8 οπχτεὰ ὈΥ ΓΑΝΗ, 48 ποῖ 
ἐουπά ἱπ ΒΚ, Ιτϑη., Τεζὶ., εἴς. ; [ἢ ἰ8 
ἰηδεσιεἃ, πουνενεσ, ἰηΏ ΪΔΑΌΕΙ,, Οτῖρ., 
Μεῖῖ., Τπεοάοσ., σγρσ., Η1]]., εἰς. Τδε 
[οττιυΐα λέγω δέ ἰΒ υϑεὰ 'π νατίουβ Ραυϊπε 
Ρᾶββαρεβ γῆεγε ἂῃ ἐαῤίαπαίίοπκ οὗ βοπιε- 
τηϊηρ ῥγενίουϑὶν βαϊὰ ἰβ ἰῃ νίενν (δ. }Σ 
Οοτ. 1. 12; 64]. ἢ. χ7, ἵν. αν ν. 16; οὶ 
τοῦτο δέ φημι, 1 Οοτ. νἱϊ. 20, χν. 50). 
Ηετγε ἴοο, ἴδε βεῆβε ἰβ ποῖ “" ἐπέονῥῤγει 
ἱ,᾿ θυϊ βἰπιρὶν “1 σαν ἱτ," “1 ντισαπ τι", 
Τῆε δέ Πα8 ἤετε [18 ἀὐδήμποέϊνε ἴοτος, 
ἱπίσοάδυςϊηρ ἂἃπ εχρίαπδίίοη πὰ βερᾶγα- 
τπρ ἰε ἔτοπι τπε τπΐηρ ἐχρίαἰπεὰ (Ὑ παγεῖ- 
ατπηπι, Ογεελ- πρὶ, Γ,εχ. οὗ Ν. Τ., ν. 
125). Τῆε εἰς ἰδ [ες ρῥτερ. οἵ εέλέεαὶ 
αἰϊνεοοη, ἰλάϊςατπρ τμδὲ τοννασὰβ Ὡς ἢ 
{πε πιϊπά ἰβ Ἰοοκὶπρ (Ὑ παυνες- ατίπιπὶ, μέ 
δηῤ., Ῥ. 184; ἀπὰ οἵ. Αοἴβ 11. 25), Ξε “ τοί ἐᾷ 
γείεγεπεε ἴοὸ ΟἸγῖβι," ποῖ “ οὐ ΟἸγίβε," ἕὰσ 
1ε85. “πη ΟΠγίβι᾽" 5 τῆς ΝΡ. ὑπ ΠάρΡΙ Ϊν 
τεηάεγϑ ἴ. Τῆς ἐπιρμδιὶς ροβίπίοη οἵ {πε 
ἐγώ ρῖνεϑ ἰξ το θεὲ υπάετβιοοὰ ἴπδὲ ννῃδὶ 
ἱπιπηεάϊαῖεῖν ἔο!οννβ ἰδ ἴπε νντίτατ᾽ 5. οὐνῃ 
ΨΆΥ οὗ ρυξτίπρ {πε πιδῖῖεσ ᾿υδὲ βιδιεὰ, οἵ 
Πὶβ οννῃ δρρ᾽!οδιίοη οὗ {πε ννογάβ οἵ ϑοσὶρ- 
ἴαχε. Τῆε βεηβ6, ᾿πεγείοσε, 18 1Π15--- (ῃς 
{πιῇ οἵ ννῃϊς ἢ 1 πᾶνε βροῖεη, {δε σεϊατίοη 
οὗ πυβραπὰ δπὰ ννἱΐε δἂβ οπε ἤεβῃ, ἰβ ἃ 
τενεϊδιίοη οἵ ρτγοίουπὰ ἱπιροτίδηςε ; δῖ 
Ιεῖ πιὲ ἐχρίδίη τμδῖ, 'π βρεακίπρ οὗ ἰΐ δ5 
Ι μβαᾶανὲ ἄοπε, »Ἐν πιεαηίῃρ ἰβ ἴο ἀΐγεςι 
γους πιϊπὰβ το ἴῃαῖ δίρμεσ τγεϊδτίοπ θ6- 
ἔνεεη ΟΠγῖθε δηά Ηἰβ Οδυτοῦ, 'π 115 
ΠἸΚαπεββ ἴο ΨὩϊο ἢ 1ἰεβ [15 ἀξερεβὶ 8ἰ8- 
πίβοδηςε. 

νει. 33. πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα: 
πευεγέλείυ5ς5 γε αἷ50 Ξευεγαϊἰγ. πλήν, σοη- 

ν Αεἴδ χχὶ. 19; 1 Οογ. χὶν. 31; - Μαδατκὰ χὶν. 19; [οδο νἱϊὲ. 9. 

Ξως εαν. αγαπ. ὈΕΕΟ (αγαπα ἢ). 

πεοῖοά ργορϑῦὶν ννῖἢ πλέον Δπὰ τπεαπίπρ 
Ῥτὶ πλαγιϊγ γωγέλον, δεσίαες, ἰδ ἁϑεὰ ὈΟΙῚ ἰος 
πμηίοϊάΐηρ (-: τιοτεονετ) ; πὰ ἴογ γεσέγίς- 
ἐἰπρ (Ξ λοτυδεὶέ, πευεγέλεῖσες ; ε΄. ΤΌλνετ- 
ατσιπηπη, μέ σεῤ., Ρ. 517; Ὠοπαὶ: ν Ογεὰ 
τανε. ὃ 548). Ηετε ργοθδϑὶν ἰὰ Βλ5 ἴδε 
Ἰδτῖασ δρρὶςδιίοη, Ξε "" πενεγίβεῖεββ, ποῖ τὸ 
ΒΆΥ τῆοτε οἵ [πὲ Ὠίρῃες υπίοῃ, 86 ἴδδὶ 
γε, 8}1 οὗ γου, 8.14] ἴδε οὈ] ρμαικίοη οἵ ἰονε 
ἴο γοῦς νῆνεβ᾽". Τῆε ἀϊβεγιδυῖϊτῖνε ρῆγαθε 
οἱ καθ᾽ ἕνα, “γε οπε ὉΥ οης,᾽ ἰηάινιά- 
υΔ]|15ε5 ἴῃς ὑμεῖς, ἀπὰ εχοϊυάεβ 41} εχςερ- 
ἔοπβ. Τῇῆε καί οοπ͵οΐηβ ἴδε ὑμεῖς νἱῖδ 
ΟΠ σίβι, - “"ἴπ γου 4150, 85 ἱπ (ἢείβι, ἰσνε 
ἰδ ἴο δὲ δ] Π]1εὰ ᾽"΄. ἕκαστος τὴν ἑαντοῦ 
Ὑνναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν: ἱεί 
ἐαεᾷ ομε οὕ γομ ἰουε ἀἰς οτοῆ τοὶ ε ας ἀμα.- 
εἰ. ὙΤὮε βεπίεπος, ἰ ἢ Πδ8 δεφθη υἱῖὰ 
πε ρίυγαὶ ὑμεῖα, ννδεη ἰτ τεᾶοῃεβ ἰὶς νετῦ 
ἴο!]οννβ ἴτε πεδγεβὲ ἕκαστος, δηὰ ρῖνες 
ἀγαπάτω ἱπειελά οἵ ἀγαπᾶτε. Τῆε ἕκασ- 
τος ἜΧργεββεβ 811} τῆοτε δτηρ δες διν ἰδὲ 
ΔΟΒΟΪ υἴεπεββ δη ἃ υπίνεγβδ! γ οὗ τῆς ΟὨπν- 
εἴδη ἀυϊγ οὗ σοη͵υραὶ Ἰονε---ἃ ἀυστγ τοῦ 
ΨΏΙΟΝ ΠΟ βίηρὶε μυβθαηὰ ἰβ Ἄἐχεωρῖ. Αϑ 
ἦπ νεσ. 28 τῆε ὡς τηεᾶλπ8 ποῖ πιεσεὶν ἴδδι 
ἐδ0 ἢ Πυβραπά ἰβ ἴο ἴονε πὶβ νυἱΐε δὲ δε 
Ἰονεβ ἰπιβεῖζ, δυῖ τπδὲὶ ἢς 15 το σνε δεῖ 
88 δεῖηρ Ὠϊπηδεῖξ, ρατί ἀπὰ ραζςεὶ οἵ Πίπι- 
861 δοςογάϊπρ ἴὸ τρο δώδοΑν δαῤνον: δε 
τηλττίασε υπΐίοη. να ἢται 
τὸν ἄνδρα: ἘΣ ΟΎΤΝ τοῖΐγε---ἰεέ κεν ξεὲ ἐλαὶ 
σὴς ξεαν κεν ἀμοδαπά. ἡἣ ἰ5 ἃ ποπι. 
αδεοί. οἵ ἃ 5ἰτηρ!ε Κιπὰ δῃά επιρῃδεῖς ; τ8ὲ 
δέ ἰ5 πιεϊαραιὶς ἀπά 8115 Εν δάἀνετοδιίνε; 
ΞΞ “80 τή υοἢ Π88 Ὀεεη βαι ἃ οἵ τῆς πυξραπά, 
δηὰ 85 ἴο ἴῆε νὶΐε πονν, γανεγεπος ἰ5 δε 
Ῥδπ ἣΠΠΎΡΕ οἤδηρε ἰπ πε σςοπβίσυςτίοη 
Ὁπὶ ἴπ6 υδιδ] ἱπηρεγαῖίνε ἴο {πε ἔοσπι ἵνα 

φοβῆται ἰ5 ἐχρ᾽αἰπεά ὃν Ξοῦηῆς ὉῪ ϑυρρὶγ- 
ἰηᾷ βλεπέτω, 45 βλέπετε Ξιαγιἀ8 ἴῃ Υ. 15. 
Βυϊ ἵνα “ἰτἢ {πε οοπ). 18 υϑεά εἰβεννθεῖε 
ἐπ {πὲ ΝΤ (Μαζκ ν. 23; 2 ὕος. νἱϊ!. 7) 25 
8ῃ ἱτηρεγδαῖϊνε [οσπλμ]δ, οτὶ σία Ιγ τὸ δουδὲ 
πη εἰΠριὶςα] ἔογπι ἔογ “1 διά νου τῃᾶὶ γου 
ἀο,᾽᾽ οἵ “8εὲ γου παῖ γου ἀο᾽. [ὲ ὁσουτα 
Αἶβο ἰῃ ἰδίεσ ασεεκ ῥγοβε (6.5΄., Αστίλπ, 
ἘρῤἸοεί,, ἵν, τῷθ 41}, ἃ8 ἴπε σοτγγεβροπάϊπς 
Τοτπηυΐα ὅπως ἰΒ υϑεὰ ἴῃ τῇς βάτηθ νΔῪ 
ἰπ οαββίςαὶ ατεεκ σῇ τς ἔαϊ. ἱπάϊς. 
(Ασιβίορῃ., Νιδες, 823), δαπὰ τῆογε οἊςᾶ- 
5 οηδΙν ἢ τπε οοη). (Χεπ., ὥνν., ἱ., 3, 
18). 80 ἷπ [,Ατἰπ, ἐδέὲ μέ σἰμί ονιπίσ 
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Ι. 1. τὰ τέκνα, "ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν " ἐν κυρίῳ ἢ "« Μαῖα, νῇ!. 
τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. 2. “Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα,» ὥς ἵν. 17 

τεῦ. 

ς Εχοά. χχ. 12. 

1 Οχηῖ ἐν κυριω ΒΌ“ΕΘ, ἁ, ε, ἢ, 5, ΟΙεπι., Τεγῖ., Ογρσ. ; ἰπβετὶ ΔΑ ΈΚΓΡ,Ρ, 41] 
ουγβῖνεβ (ᾺΡΡγ.), πιοβὲ Νεγβίοῃβ, Οτίρ., Βδβ8., Οἢσγ., Εὐτῃ., Τπάγι., Πδπὶ., Απιδγϑὲ., [6τ. 

5 Αδεῖ τὴν μ. ἰηβετῖ σον ΕΑ 37, 47, 115, 210, 238, εἴς., ϑυτ., Οορι,, Ετῇ., Οτὶρ., εἴς. 

ῥαναέα, (ῖς., Εανε., χὶν., 20 (ο7. Ὠοπδὶά- 
βοῃ, Ογεελ Οαγανε., Ὁ. 602 ; Ννίη.- Μουϊε., 
Ῥ. 3906). φοβῆται, γεαν, ἰπ τῇς βεπβα οὗ 
γεσεέγέμος, Βροπίάπεουβ, οδεάϊεηϊ τεραγά; 
ζ΄. τῆς ἐγεχυεης δρρ]ςδιίοη οὗ τῆς νετῦ ἴὸ 
ἴδε ἕεας οἵ ἀοά (μυκε ἱ. 50, χνὶϊ!. 2, 4; 
Αοἰβ χ. 2, 22, 35, εἴς.) ; ἀπά ἐἴ5 '8ὲ ἴῃ {πε 
ο88ε οὗ Ηεγοὰ (Μαδζχκ νὶ. 2ο). 

ΟΒΠΑΡΤΕΑΝΊΙ. νν. 1τ-4. Οἰδεῖ γεϊδιίνε 
ἀυτίε8---ἰῃοβε οὐὗἨ ραγεπῖβ δηὰ οδι]άγεη. 
νντ 115 τῆς σοποῖβε ραγαρταρὴ ἴπ ΟΟἹ]. 
1, 20, 2χ 18 βρεςίδ!ν ἴο δε ςοπιρατεά. 

γει. τὸν τὰ Τέκνα, ὅπακονετε τοῖς 
γονεῦσιν [ἐν Κυρίῳ): ελεϊάγει οδέγ γΟῊΥ 
ῥαγεηὶς ἱκπ ἐδε ἢ Τῆς ἀμιν οἱ τε 
τοῖΐε Ἠὰ5 Ὀεεη ἀεβογίρεά ὈγΥ τῇς ἴετπηβ 
«μδγερέϊον οἵ τμδνιλςδῖοη ἀὐποτάσσεσθκευ 
8 , 745’ (φοβεῖσθαι). Τῇε ἄντ οἵ ἐς 
εἰδὰ ἰβ τονν ἀεβοσι θεά ἴπ ἰεσπιβ οὗ οδε- 
ἀΐεπος (ὑπακούειν, -- τελ! πε 858 ἴο πεδγκεη 
ἴο οηε) δηὰ ἀομπομν (τιμᾶν, νεῖ. 2). ἴῃ 
1μεβε ψψογάβ {πε ὑνῃοΐε ἀϊβεϊποιῖῖνε ἀυτν οὗ 
τδς ΤΒ 14 15 δυπιπηεὰ ὑρ, ἱπ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίῖδ- 
τηεηΐ ἃ8 ΜῈ] 8 ἰπ τπε Νὲν. Τῆς ““εγὲ 
τῆδι πιοοκεῖῃ δὲ δἰ8 δίπεσ, ἀπά ἀεβρίβειῃ 
ἴο οὔεν ἢὶβ τηοΐπεσ, (ἢ γάνθηβ οὗ ἴπε 
ὙΔ]Ον 581} ρίοκ ἴε ουῖ, ἂἀπὰ (πε γουηρ 
ελρἶεβ 85}14}1} εδὲ ἱτ᾽᾿ (Ῥτον. χχχ. 17). Ὀ18- 
οδεάϊεποε ἴο ρδαγεπίβ ἰ5 παπγεὰ διηοης ἴδε 
ἁλεῖς δἰὶπβ οἵ πε πεαῖδεπ οἴγερσοῦδαῖς πιϊπὰ 
(Κοπι. ἰ. 30), ἀπά {πε εν!]8 οὗ τε ““ρτίεν- 
Οὐδ {ἰπλεβ᾽᾽" ἰπ κε ἰδὲ ἀδυβ᾽" (2 Τίπι. 
1).. 2). Τῇε ἐν Κυρίῳ, Ξε ἴπ Ολγίξέ, ἰδ Ὀεδβὲ 
ςοππεςίεὰ νυν τῆς τ ρούστι ποῖ ἢ 
πε γονεῦσιν. [ἰ ἀεῆπεβ τῇς αυδιν οὗ 
ἴ!ε ονεάΐεπος ὉῪ ἀεβπίηρ τῇς σῤάξγε 
νη νΠΐς ἢ ἰτ ἰ8 το ταονο---α Οἢγιβιίαπ 
οδεάϊεηοε 1 Π]Π1εἀ ἴθ ςοπιπηυηίοη ἢ 
ΟἾγῖβε. Τῆὶβ ρῆγδβε ἐν Κυρίῳ, Βοννενετ, 
ἰδ οἵ ἀϊδβρυίΐαδ!ε δυϊπογίιγ. [ἐ 18 ἱπβοσιεὰ 
ΌῪ ἴδε ΤΕ, βυρροτιεά ὃν ΜΑΛΡΚΙΡ, 
Ψψυΐϊᾳ., ὅϑυτ., εἴς. ; Βαϊ 8 οπεὰ Ὁν ΒῸ" 
ΕΑ, Ογςν., συρσ., εἰς. [Ιτ 18 ἀδϊεῖεά ὃγ 
[μὰ ἢπι., Ὀτγδοκείεὰ ὃν ΤΎΙΝΝΗ͂, ἀπὰ τε- 
ταϊποὰ Ὁγ ΕΝ .---τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον: 
ον ἐλπὶς ἐς γίρλι. δίκαιον -- τἱρῃὶ, ποῖ ἱπ 
δε βεῆβε οἵ δεβέξέμρ (πρέπον) πιεγεῖν, 
Ῥυῖ (Γ᾽ ΟΟἹΪ. ἱν. α; ῬὨΠ. ἱ. γ, ἰν. 8; 2 
ΤΏεββ. ἱ. 6) ἰπ τπδὶ οὗ γέρλέφοις, ψνμαῖ 15 
τεαυϊτεά ὈΥ ἑατυ---ἰῆς ἴανν τπδὲ 15 αἴ πος 
Ἰουπάεὰά οπ τ1ῃ6 παίωγαὶ τγεϊδιίοη οὗ τέκνα 
ἃπὰ γονεῖς πὰ ῥτοςϊ δἰ πιεὰ ἴῃ ἴπε Ὠϊνῖπςε 
(οπηπιαπάπιεηι (νετ. 2). 

γει. 2. τὸν πατέρα σον καὶ τὴν 
ητέρα: ΠΣ ἐὰν ὕδῖλεν απάὰ μὴν Δ 

Οδεάϊεηοε 15 με ἀνέν ; ΔΟμΟΜΓ ἰΒ ἴῃς ἀἐ5- 
ῥοιίδον οὗ ψῃο ἢ τδς οδεάϊεποε 18 θογῃ. 

ε δυϊμοτσίτδῖϊνε ἰεγπὰβ οὗ {πε ΟΥ [ἂν 
(Εχοά. χχ. :2; Ὠεαξ. ν. 16), ρίνεη ἴπ τῆς 
ἐχαςῖ ψογάβ οἵ δε ΓΧΧ, ἀγα αὐορίεὰ ἰπ 
ογάες ἴο επέογος τερασζά ἴον ἐπαι ἀϊβροϑί- 
τίοῃ.---ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγ- 
γελίᾳ: τολίοἢ ἐς ἐλ’ βγΞεὶ οονεριαπάπιεηι ἐπ 
}οῖπέ οὕ ῥγονεῖδφ. ἐς ΤῇΔΥ ἤᾶνε ἢεῖε ἃ 
βίτηρὶν ἐχῤίαπαίονν ἴοτοε (80 ΕἸ]., ψῇο 
τεπάστε ἰξ “τῆς ψις ἢ "᾿; ΑδΌ., “ ἔοτ βυς ἢ 
18." τδῖ μεσ ἴμᾶπ πε αυαϊ]!ταϊῖνε βεβε, οὐ 
{πε σᾶδβυδὶ, "" βεείηρ ἴτ 158". Βυΐ δνεῃ ἰΐ8 
ἐχῤίαμαΐονγ δε βϑυρρεδῖβ ἃ γέασον ἴοσ ἴπε 

ΘΙπλεπὶ οὗἨ ἴδε ᾿σοτπηπιαπάπιεπε. Ὑδε 
Ῥτερ. ἐν ἰ8 υπάἀετβίοοα ὃν βοπιδ (ε.9΄., Α1.) 
ἴο ὃδ6 τπε Ἰοςαὶ ἐν, ἐχργεββίης ἴῃς εῤάδγε 
οὗ τε σοτητηαπάπηεηϊ, ἃπὰ 80 ςοπνεγίην 
ἴπε ἰάεα οἵ Ῥείηρ “ δοςοπιραπίεὰ ὃγ"". 
Βυϊ ποῖα Ργο Δ ΌΪΥ ἐξ Ἔχργαββεβ ἴἢς βίπιρὶς 
8επβε οὗ γείαέέομ, “" ἴῃ τερατὰ οὗ," “ἰπ 
Ῥοΐης οὔ" (Μεν., ΕἸ]. ; οὐ Μία. -Μουϊι., 
ξ: 488). πρώτη, ἷκε οἴδεῖ οτάϊπαϊβ, 

ἱπρ βρεοίῆς ἐπουρῇ ἴῃ ἰϊβ8ε1, ἀΐϊβρθηβεβ 
Μ ἢ τῆς ἀγιὶοϊε. Βυῖ νν παῖ ἰβ πιεδης Ὁ' 
τοῖθ ἀεδηϊίοη οὗ ἴδε ΒΕ σοτηπιαπά- 
τοδὶ 458 ἴδε ,Μγεέ ἴῃ ροὶπε οὗ ργοπηῖβε ὃ 
ὙΠ ςεεονὰ ςοτπητηλπάπηθης αἷβο δδ5 ἃ 
Κιπά οὗ ργοπιῖβε. Βιυι ἰξ (δὶ οοπηπηδηά- 
τηξηῖ ἰ5 ἀϊδοουητεὰ Ὀεσδυδε [8 Ῥγοπιίβε 18 
δεπεταὶ, ποῖ ρεου τ ἴο ἰϊβεῖέ, Ὀὰϊ ἀρρ!!- 
οδδ]ε ἴο αἱ], απὰ {ἢ τῆς Δἕ ἢ αἴοπα ἢδ8 
διἰιδομεά ἰο ἰξ ἃ ῥγοπιῖβε γεΐενδηι ἴο ἰΐδείξ, 
ΨΥ ἰ8 ἰξ σα! εὰ τῆς “ ἤσδι ᾿" δηά ποῖ γαῖπες 
τῆς ““ΟὨΪγ ᾿᾿ σοπιπιδηάπιεπι ἴῃ ροΐηὶ οὗ 
Ριοπιῖβε ὃ ϑοπῖς τηεεῖ τῆς αἰ βῆου εν Ὁγ 
Βυρροβίηρ ἰξ ἴο πιεᾶπ ἴῃς βγεέ ἱπ ἴδε 
βεςοπὰ τ80]ε (Μίςἢ., εἰς). Βυϊῖ ἰπ τῆς 
βεοοηὰ τ0]ε ἰξ ψουϊὰ 511} Ὀς ποῖ οπὶν 
τῆς βγεῖ δυϊ τῆς ομῖγ οπε οἵ {δε Κὶπὰ ; ἀπά 
ἐγ τλε 1ενν 8} ἀϊν᾽ βίου οὗ τῆς Ὠεροδίορυε, 
ὙὨΙΟὮ Δδβδίρτιεὰ βυδ Τςοτηπχαπάπιεπίβ ἴὸ 
δδςδ οὗ τῆς ἵννο 1Δ0᾽68, τοδοῦςβ [ἢ1.8 (ΔΓ 
Ῥάςκ, ἰξ ννου]ὰ ποῖ Ὀε ἐνεῆ ἰπ ἴπε βεοοπὰ 
180]. Νὸοτ οἂπ πρώτη δὲ ἴᾶκεη ἰπ {πε 
8εηβε οἵ ἤτγϑβι ἰπ ὑημῤῥογίαμποε ; ἴοτ ἴξ ἰβ πενεσ 
ἀεβοσιρεά 85 βυςῇ (οὐ ῥὲγ εομπίγα Μαῖῖι. 
χχὶϊ. 38; Βοπη. χὶϊ. 9, το; 64]. ν. 14). 
ΤΒς πιοϑὲ ργοῦδαῦϊε ὄὀχρίαπδιίοη 8 {παῖ 
Ῥδῃ] μ458 ποῖ δες Πεοδίορυε δἷοπε ἰπ νίενν, 
ὃυῖ τ1π6 ᾿νΠοΪς 5οσὶεβ οὗ Ὠίνϊης Οοτητηδηά- 
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ἄτι ςῃ. ν, σδ ἥτις ἐστὶν ῖ ἐντολὴ πρώτη “ ἐν ἐπαγγελίᾳ,Σ 3. ἵνα " εὖ σοι " γένηται 
εἰῆσεε καὶ ἔσῃ “ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 4. καὶ οἱ πατέρες, μὴ " πα- 
« ἴοι. χ, ροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ " ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν ' παιδείᾳ καὶ 

ΟἾΪγ, 
ἔπι κα γουθεσίᾳ κυρίου. 

αἰ. 
Χχχίϊ. δι; 8βεε (οἱ. ἱϊΐ, 2: ; ςὮ. ἱν. 26. 

ΧΥῚ. Μ ἰδὰ. 

1 Οὐ ἐστιν Β 46, Εἰῇ. 

ΒΌΟΠΒ. ν. Ὦ 
Ποῦ. χ!. 5, ̓  8,11 ον; ῥτον. ἱ. 4, 7 (Ρε. νἱ. α ; ἴδ. 1ἱ1]. 4). 

τεβ. ; Ῥτον. χχὶϊϊ. 24. ἱ 4 Τίαι. ἐἱ. τό; 
Κιῦος. χ. τσ; Τίς. [. το οὐἱγ; 

3 Βείοσε Ἄσπαγγ. ἰπβετῖ τή ὈΕΕΟ 2, 73, 115, πιδὴγ Ἑδίδεγ. 
3 Ἐοὸσ κυρ.» Χριστον 17. 

τηθηῖβ, Μοβδᾶὶς δηὰ ἰδῖες (Μεγ., εἴς.). 
Μνεβίοοι: δπὰ Ηοσγὶ ποιῖίος δηοίμεσ - 
8:0ὲ ροϊπείης, υὲς., πρώτη, ἐν ἐπαγγελίᾳ, 
Ξε {πε ΨΒΙςὮ ἰΒ (ἢς ἢτδε οοπηπηαπάπηεηϊ, 
νὰ τδ6 ῥγοπικῖθε {πδῖ,᾽" εἰς. Βαϊ 1818 
8111} Ιεᾶνεβ ἰξ ὑπεχρ δἰπεὰ υνἣν τῃΐ8 σοπι- 
τηδηἀγηεηὶ 18 οδ δὰ δε "γεί. Ὑῆε ψ Βοῖς 
ϑεηΐξηςε 8 ἀεδὶὶ νἹὮ 45 ἃ ραγεπιπεβὶβ ὈῪ 
τᾶς ΕΝ. Βυι τ 8 ἰ8 ἴο τηΐββ ἴῃς τεαὶ ροϊπὶ 
οὗ τπε πβιδίεπιεηι, ψῃϊς ἢ ἰ8 τὸ δάναπος 
ἴτοπι ἴῆς ἀυῖν οὗ οδεάίεηοε (ὑπακούετε) 
επίοσοεά ὈῪ 118 τεϊδιίοη ἴο ἐδ σεαυΐγε- 
τηβηΐ οὗ ἰανν (1πε δίκαιον), ἴο {πε διρῇες 
ἰάεα οἵ 8114] βοπομν 45 ἱπουϊςδιεὰ ἱπ (δες 
δι ρἢεβῖ βυτηπηδγυ οὗ Ὠϊνίπε [ὑἀνν, τῃς Πεο- 
αἴορῃε. Τῆς ἥτις οἴλιβε, (Ποτείοσγα, 18 ΔΠ 
ἱπίερταὶ ραγῖ οὔ πε βιδίεσηεπι, δπὰ ἱπβίεδλὰ 
οὗ θεὶπξ ἃ τεπιδεῖκ ὃν τῆς ΨΨΑῪ σοπνευβ ἃῃ 
δάνδηςε ἰπ {πε τπουρῆι. 

γες. 3. ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ 
μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς: ἐλαέ ἐΐ πεᾶν 
δὲ τοεῖϊ τοέἐλ ἐΐεε, ἀπά λον »ιαγεϑέ [ἶσα 
ἰομρ οκ ἐὰκε ἰαπά. ὙΤδε αυοιδιίοη οὗ τῃς 
ςοπητηδη ἀστηεηὶ ἰβ οοητἰπυεὰ δοοογάϊηρ ἴὸ 
μὰ ΣΧ, δυῖ ἢ βοσης νατίδιοηβ, υἱξ., 

ὉΓ γένῃ, δἀπὰ {πε οπιὶββίοη οὗ τῆς 
ἀγαθῆς ἧς (Εκοά. Χχ. 12, Οἵ ἧς δἰοπα 858 
ἰῃ ευξ. ν. 16) Κύριος ὁ Θεός σον δίδωσί 
σοι. ΤῊΪδβ οἰδυβε 15 οπητεὰ ρεγδρβ 858 
[ε88 8υ1{45]ε ἴο ἴ[ῆοβε δά ἀγεββεὰ (ΑὈὉ.); οὕ 
ἐξ πᾶν Ὀς ΠΝ ἃ νίενν ἴο ρεποσγα δε τῆς 
βίδίοσηεηξ δηὰ γε]ίενα ἰΐ οἵ 41] γεβισ στ οἢ 8 
Ὀυῖ τῃο8βε νος ἢ πεοοββαγιν οοηάϊτίοη τπῸ 
Ῥτοπιῖδεβ οἵ (επηρογαὶ δ᾽ εββίηρβ (Ε]1.). 
Μέεγες βίγδηρεῖν Βρροβεβ ἵπαὶ ἴῆς φυοῖα- 
τίοῃ 8 Ἰεῖτ ὑπῆηϊβῃεά βἰπιρῖν θεσᾶυδβε (Π6 
τελάετβ οου]ὰ εαδιὶν σοπιρίεῖε ἰἰ ἔοσ τ επὶ- 
βεῖνεϑ. ἴπ τῃδι οᾶβε ἴἴ πιρῃς πᾶνε Ὀδεη 
Ἔνθῃ ββογίεσ. Τῆς ἤσγβὲ οἴδυιβε ὑγοτηῖδεβ 
τοπίροσαὶ ροοά σεπεγδῖ!ν ; ἴπε βεςοπὰ τῆς 
Ῥατγίουϊασ Ὁ] ββίηρ, 80 δβϑβοοίδιεὰ ἴῃ {πε 
ΟΤ νυν πε ἰάεα οὗ τε Ὀϊνίπε ἔδνουτ, 
οὗ Ἰεηρτῃ οὗ ἄδυβ. Τῆς ἔσῃ ἰ5 ἐχρ]αἰπεὰ 
ὉΥ ποῖ ἃ ἔενν (Εγαβῃι., ες δνεῖϊε, ννίη., 
εἴς. ; ἡ ὙΜΊπ.-Μουϊῖ., Ρ. 361) 48 ἃ οϑδὲ 
οὗ ογαΐϊο ναγίαία, ἃ ἱτατιϑιτίοπ ἔγοπιὶ πε 
ἵνα ςοηπδιίγυςτίοη ἴὸ ἀϊγεοϊ παγγαδῖϊνε, -ξ- 
“δηὰ τποὺ 5ῆδῖϊε Ὀς,᾽ δβ5 τῆς ΕΝ »ιαγρὶμ 

΄ 

Ρυΐϊβ ἰ, Βυὲΐὲ ἴδετε ἰ8β Π0 πεο}ββίυ ἴος 
Βυρροβίηρ βυοῇ ἃ οῆδηρε ἰπ ἴῃε οοηδίγυς- 
ὕοῃ, 25. ἵνα τ τδς ἔπ. ἱπάϊς., ᾿Ἰδουρὰ 
βίσδηρε ἴο Αἰείς ατεεῖκ (Ὡς ἢ γεῖ υ5ε5 
ὅπως υἱῖῃ τΠδὶ ἰεηβε δηὰ τποοά), ἰ5 ἔουιπὰ 
ἰπ ἴῃς ΝΤ (1 Οος. ἰχ. τϑ; εν. χχιῖὶ. 14). 
Ιῃ Απὶς ατεεῖ τῆς ἰάεα ννου]ά ἢανε Ὀεςῃ 

τεββεὰ ποῖ Ὁν εὖ γενέσθαι, δυϊ Ὀγ εὖ 
“ὐ εῦ προτὶ ιν οἷ νειν ἴοττα 

Μεγ.). [πτῆς οτἱρὶπαὶ, τῆς γῆς 
᾿ϑυΣ Ὰ ςουγβε ἴο ὕπο Ἰδρά οὗ Οαπαακ. 
Μεγετσ (δ΄ ηκβ ἰξ τασδὶ τεϊδιῃ 118 Ὠἰδιογιςδὶ 
8686 ἢετθ. Βυῖ (δὶ, ἰπ ἰἴβ 1ἰεσαὶ οοτι- 
ΡΙείεπεββ, ὑνουὰ θὲ βοπηείδίηρ ἱπδρρὶϊ- 
ΟΑΌΪε το Ῥαυ}8 ΟὨτγίβείαπ σεδάετβ.Ό δε 
ἕαοι (δαὶ {πε ᾳυοιδιίοη 5 Ὀτοίεη ο δὲ 
1818 ροίηϊ, δηὰ τῆδὲ {πε πιογε τεβισςιεὰ, 
πδιίοπδὶ ἴεσηβ οὗ ἴῃς ΟἽ ρῥγογηιῖβε ἅσγε 
οπηϊτιεά, τις τνατταπὶ ἃ ἰη ρίνίηρ ἴδε 
Ῥῆγαβε ἴῃς ἰδσρεσ ϑεῆβε οἵ “ου ἴπε εξ ᾽" 
(ν ἢ ΕΝ τεχὶ). Βα ἰὰ ἰ8 θεβὲ ἰο ἴωκε 
ἴδε ρῆγαβε 88 ἴδ 845 ροβϑίδίε ἰῃ [18 Ὠὶ5- 
τοτίοδὶ βθῆβε, δηὰ ἰγδηϑβϑίδιῖα ἰς “οχἡ ἴδε 
Ἰαπὰ " (ΚΝ τβδσγρ.), ἐ.6., δε Ἰδλπά οὐ ψῆς ἢ 
γουγ ΟὨχίβείδη ἰοῖ 18 οαϑί. 

γετ. 4. καὶ οἱ πατέρες, μὴ Ξ 
ζετε τὰ τέκνα ὑμῶν: ἀκα γε ΠΣ ̓ 
βδόνοις μοὶ γομγ οἰϊάνεη ἰο τυγαίᾷ. 

Ὧε καί ςοπιίπυςεβ ἴπε 5βιδίεπγεπι οὗ ἰδϊ5 
βεοοπὰ οἵ ἴδε τεϊδιϊνε οἵ ἀογηδϑεῖς ἀυτῖεβ, 
Ργεβεηζίηρ πονν πε οἵδε βἰίάς. Τῆς ἀυτν 
18 οπα ποῖ οηἷγ οἵ ςὨιάγεπ ἰο ράσζεπίβ, Ὀὰϊ 
4150 οὗ ραγεηίβ ἴο ομιϊάγσεπ. Τῆε ρδγεηιδὶ 
ἄυτν 18 βεῖ ἑογίἢ ἴῃ τεγπὶβ οὗ ἴῃς ἡαέλεγ᾽ς 
οὐ ραξοη νυἱπουὶ ραγίϊίου δῦ πιεπίίοη οὗ 
τε τηοῖμεσβ, ποῖ Ὀεοᾶυβε ομ!ἄγεη οὗ 
τηδῖυγες ἅρε ἅτε ἴῃ νίενν (Ο]58.), Ῥυῖ 
ΒΙΓΊΡΙΥ θεσαυβε {πε ἔδίπεοσ 15 {πε συ]εσ ἴῃ 
τῆς πουδε, 8ἃ8 ἴδε μυβραπὰ 15 ἴῃς μεδά οὗ 
ἴδε νἱέε ; τῆς ποῖ ποτ᾽ 8 τὰ]ε ἀπὰ τεβροπβὶ- 
ΠῚ ν θεΐηρ βυροτγάϊπαϊς τὸ Πὶβ ἀπά τεργε- 
βεηίεὰ ὃν ἢϊ8. Τῆε ράγεπίδὶ ἀυτν ἰβ ρίνεη 
ἔτϑὶ περαΐυείγ, 5 ἀνοϊάδηοε οἵ 811 οδἹου- 
Ἰαϊεά το ἐγγέέαίε οἵ ἐχαδῤεγαέα ἴτε ςΠάγεη 
--ἰπ)βεῖςε, βενεγ ιν δά τῆ |ἰκε, Βὸ 85 ἴὸ 
τῆᾶκε ἴδετη ἱπάϊβροβεά το 8114] ορεάϊεπος 
δηᾶ βοπουσ. παροργίζειν, ἃ βίτοηρ νετῇ, 
ἰουπὰ ἀραΐῃ ἰῃ ἔοπι. χ. το, τ ὨΙΟἢ 
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5. Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις ' ' κατὰ σάρκα 

"φόβου καὶ " τρόμου, ἐν " ἁπλότητι τῆς καρδίας 2 ὑμῶν, ὡς τῷ 

τὰ Ξε (Β. ἱν. 2 γοῆ. Ῥαὰ] οἷν; -- σαρκί οἵ ἐν σ., τ Ῥεῖ. ἰἰϊ. 18 Δ]. 
ῬΆΏΪ]. 11. 14. οοΪγ. ο (οι. ἐἰ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

ἷχ. 3 δἱ. ; 
Ὦ 1 Οος. ἰΐ. 3; 2 Οοζ. νἱϊ. 15; 

. 1. 22 ἃ]. Ῥδὺϊ οαἱγ; 1: Οβγοη. χχίχ. 17. 

ἱ τοις κυριοις κατα σαρκα ὈΕΕΟΚΙ, Δ]. ρίες., Οἴσ., τ μάσι., Οες., εἴς, ; τοις κατ. 
΄σαρ. κυρ. ΑΒΡ 17,31, 37, 39, 47, 57, 73ν 81...» ΟἸεπη., ΟὮτ.,, Πδπι., ΤῊΙ. 

3τηῆς καρδιας ΑΒΌΕΕΟΚΙ,  εἰς., ΟἸεπι., ΟὩτ., Τάτι., Πδπι. ; οπιῖς τῆς δῷ 3, 48, 
6η", 72, 114, 115, 122, Οτίξ., Β48., εἴς. 

φ΄. μὴ ἐρεθίζετε ἱπ ΟΟἱ. 111. 21.---ἀλλ᾽ ἐκ- 
τρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
υρίον: ὁμπέ πεγίμγε ἐλέηι ἐκ ἐλε αἱϊπεὶ- 

ῥἰὴπε απὰ αὐπιοκί ἐίοη οΥ ἐκε [,ογά. Ἑοτ 
ἀλλ᾽ ΤΤΙΝΝΗΕΝ ρτείες ἀλλά 45 Ὀεΐοτε. 
ὟνΥε ἢᾶνε πον ἔπε δβιαἰεπηεηὶ οὗ ραγεηΐϊδὶ 
ἅἄυτν οἡ ἴδε ροβίτῖνε βἰίάε. ἐκτρέφειν ἢΔ5 
Βετα οὈνίουϑν ἴῃς βεη8ε οἵ ὀγίηρὶπρ μῤ 
(τ. Ῥτον. χχίϊ!. 24), ποῖ τῆδὲ οὗ ποιγί λίην 
88 ἰῃ ν. 29 ἄρονε. ἐν ἰβ ποὶ ἐμεέγωρισπέαϊ 
δετε δυι ἰοεαὶ, ἀεποιίηρ τπε εἰς] τῤάέγε 
οἵ εἰενιεπὲ ἴῃ ΨὨΪοἢ ἴῃς παιδεία ἀπ τς 
γονθεσία τΔΚε ρίαςε. παιδεία ἰη οἰΔδβδῖς 4] 
ατοεῖκ πιεδη8 δἀμεαΐίον, ἴα ΒοΪς ἐπ σέγμο- 
ἕο δπὰ ἐγαϊπὶηρ οὗ γουϊῇ, ἱποϊυάϊηρ τῃς 
τεαϊπίηρ οὗ ἴδε δοάγν. [πὶ τς ΝΤ 8 αἷβο 
ἰῃ τε ΟΤ δηὰ πε Αροοσυρῆᾶ παιδεία 
δηά [18 νεῖ παιδεύειν τηεᾶπ εἀυςαιίοη ῥὲν 
“ποἰεοίϊας (ΑῸρ., Ἐπανγ., ἴῃ Ῥβ. οχίχ. 66), 
ἀἰδολῥ[έκε, ἰπϑισυοιίοη ὉῪ εογγεοίδον οἵ 
ἐλασέεπὶπρ (ἴρὰκα χχίιῖ. τὸ; Ηςῦ. χί!. 
5, 7, 8; Βεν. ἰἰϊ.- ο; οὐ, [νεν. χχνΐ. 1; 
Ρβ. νὶ. τ; 88. 1. 5; Εσοΐυβ. ἰν. 17, 
χχί!. 6; 2 Μᾶδςος. νὶ. 12). ΟΥ̓ τμ6 ψεπετῖαὶ 
Οτεεκ βεβε ἴδεγε ἰβ δὰϊ οπε ἰπβίδηος ἰῃ 
πε ολβε οὗ τπε υεγὸ ἴῃ τῆς ΝΤ (Αςῖβ νὶἱϊ. 
22); Δπὰ 88 γεραγάβ ἴῃ πονπ ἴπε ράββαρε 
ἰπ 2 Τίπι. ἢ]. 16 βυϊῖ8 τῆς ἰάεα οἵ ἀἐςξεὶ- 
δ ἴκανγ ἱπβισυςίίοη. Ὑετγε ἰβ ΠΟ γεάβοῃ, 
τπεγείοσθ, ἔοσγ ἀερασιὶπρ ἔτοπὶ τῆς υδυδ] 
ΙΒ] 4] βεπβε οὗ ἴῃ ννοτὰ ἤθε, οἵ ἔοσ 
Εἰνίπρ ἴὲ τῆς ννἱάε βεηβα οἵ αἱΐ τῃαῖ τηάκεβ 
τῆε εἀποδιίοη οὗ οπ] γε. ὙΠε ἴεγπ νον- 
θεσία, ποῖ εηιίγεῖν βίσγδηρε ἴὸ οἰδββίςδὶ 
ατεεκ (ς.Ρ., Ατγβδιορῇ., ἄαπας, τοορ), Ῥυϊ 
αιρο ἐφοιε Ἷ Ἰαῖεγ ατεεκ (ΡΠΪο, 
οϑβερῇ., εἴς.) ἱπ ρίαςε οὗ ἴπε ἐδ] εσ ἔογπὶ 

γονθέτησις ἱνονετία 418ο δρρεδγίῃρ ἴὸ 
οςςὺς ΟςςοΔΒΙ ΟΠ 811] γ), πλεᾶπβ σὐπιοπίίξον, 
τταϊηϊηρ ὉΥ τνογά, ἀπὰ ἴῃ δοίυδὶ 186, 
τηοβίὶγ, ᾿που ἢ ποῖ ποοεββαγιΐγ, ὈγῪ ννογὰ 
οἵ τεργοοῖ, γτεπιοηβίσδηςς οἵ δίδπις (οὔ. 
Ὑτεηςῃ, ΝΤ ὅγπ., Ρρ. 1το4-το8). ὅδε 
γυϊκ. ἰγαπϑὶδῖεβ νοῦν ΜΜΕ]], "πὶ ἀϊβοιρ᾽ πα εἰ 
ςοτγερίοης". Τῆς ἀϊδεϊποιίοη, ἐπεγείοσε, 
δεΐνεεη τῆε ἴννο ἵεσπιβ ἰ8 ποὶ τῆι θεῖνψεεη 
ἴῃε ρεπεγαὶ διὰ τῆς τῤεοίαί (Μεγ.), Ὀυς 
ταῖμεσ τῃδὲ θείννεεη ἰγαϊπίπρ ΌΥ ἀεί απά 
ἀϊδεὶῥ[ὴπε πὰ ἱγαϊπὶηρ Ὀγ τοογὰ (Ε]].). ΤῊΣ 
Κν 15 ἴΆΚεη Ὁγ βοπὶε ἃ5 ἔπε ρεη. οδ)., -Ξ- 
“ ΔΌους Οἢγῖβι " (50 τῆς ατεεῖΐ σοτησηεηῖᾶ- 

ἴοΥβ βθῃεγα ν); ὈΥ ΟΥΠΕΙΒ 88 -Ἑ “ δοοογά- 
πᾷ ἴο {πε ἀοςίγίπε οὗ ΟὨγίβε᾽ (Ετγδβηι., 
Εβὶῖ., εἰἴς.), οἵ ἃ8 --" ψόοσίην οἵ τῆς 1,ογἄ " 
(Μαιιῆίεβ). Βυῖ ἴἰξ 15 Ὀεβῖ υπδετειοοῦ 
εἰἴμεῖ 88 ἴπ6 ῥοςϑέβς. ρεμ. ΟΥ̓ ΔΒ ἴῃ 94". 
οὗ ογίρίν, τε “τῆς Ινογά᾽ 8 ἀϊβοὶρ! πε δπά 
δἀπιοηίκίοη,᾽ 1.6., Ολγέσέαπ τἰταϊιπίηρ, ἰῃς 
ταὶ πίηρ παῖ ἰ8 οὗ ΟἨγίβι, ῥιουεεάϊηβ ἴτοτὰ 
Ηἰπι δπὰ ργεβοηδεὰ ὃν Ηϊπι. 

γν. 5-9ς. Οἷδετς τεϊδεῖνε ἀυτὶ68---ἰο δα 
οἵ πιαβίεσβ δηᾶ βεγναπῖβ. ὙΝΊτ 1Π|8 οοπι- 
Ῥᾶτε τῇς ραγαργδρῇ ἰπ {πε βἰβίεγ Ερίβεϊε, 
(οἱ. [1]. 22-ἶν. 1, δπὰ τῆς βιδιεπιδηὶ ἴῃ 
ι Ρεῖοσ ἰἰ. 18-25. 
ες. 5. οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς 

κυρίοις κατὰ σάρκα: «εγυαπές οδέν ἐζέηι 
τοῖο αεερογάϊηρ ἰο ἐπε Μεδρὰ αγὲ γομῦ 
νεαϑίεγε. ΑΒ ἴῃ ἴπε οᾶ8ε οἵ {πε ὑνο τε- 
Ἰδιίοπβ αἰτεαάν ἀεαϊς ψἱῃ, δοὸ ἤεσε ἴδε 
βἰδίεσηεηι Ὀερὶπβ ψ ἢ τῆς ἀερεπάεπι 
ταεῖηδεῖ, ἴῃς σεγυαπί, ΨὯΟ ἱπ ἔπεβε εἰπε 
ΜΆ8 ἃ δομά-Ξεγυαπέ. ΜδϑῃΥ αμπεβίϊοηβ 
ψουά ἱπονιδοὶν αγίβε ἢ τεραγὰ τὸ 
δε ἀυκίεβ οὗἨ πιδβίειβ δῃηὰ βεγνδηίβ ἱπ ἃ 
βίαϊῖς οἵ βοοίεϊγ᾽υ ἱπ ΨΏΙΟἢ βίδνεσυ ῥζα- 
ναϊϊεὰ ἀπὰ παὰ πε βαποιίοπ οὗ δηςῖεηὶ 
δηᾶ υπάϊδρυϊεὰ υ86. ἘΕδρεςίδιν ννουὰ 
1815 δε τῆς οδβε ννῆεη ΟἸ γι βεῖδη β'ανεβ (οὗ 
ΨΠοπὶ ἵπεγε ἡνεσα σπηδηγ) δὰ ἃ πεδίπεπ 
ταδβίεσ, δπὰ νἤεθη τῆς ΟἸὨ σι βεαπ πηδβέεσ 
μδὰ πεδίπεη βίδνεβι Ηεπος ἵπε οοη- 
βἰἀεγαδὶς ρίδςς ρίνεπ ἱπ τῆς ΝΤ τὸ τῆϊβ 
τεϊαϊίοη ἀπά πε δρρ]ςαιίοπ οἵ ΟΠγί βιϊδῃ 
Ῥείποίρίεβ τὸ ἱΐ ὠ 1 Ὅος. νῖϊ. 21, 22; 
1 Τίπι. νῖ. 1,2; Τιϊ. 1ἴ..9, το; δηὰ Ῥῃϊε- 
τῆοῃ, ἰη δάάϊιίοη το (οἱ. {ϊϊ. 22, ἱν. 1 δηὰ 
1 Ρει. 11. 18-25). Ηδετδ, 88 εἰβεννβεζγε ἰπ 
πε ΝΊΤ, 5ίανεσγυ ἰβ δοςερι δὰ 85 Δπ εχίβιίηρ 
ἰπβειτυκτίοη, ἢ ἢ 8 πειῖμεσ ἐογτηδ!}ν σςοη- 
ἀεπιπεὰ ποσ ἔογπιδ!ν ἀρρεονεὰ. ὙὙἤετε 
ἰδ ποϊπίηρ ἴο ρῥγοτηρὲ γενοϊυτοπαγυ δο- 
τίοη, οὐ ἴο εποουγᾶρα τερυάϊδιίοη οὗ {πὰ 
Ῥοβίτίοηυ. Οπεβίσηυβ, ἴπε ΟὨτίβιίδη οοη- 
νεγῖ, ἰ5 ϑεπὶ θδοκ ὈΥ Ρδὺὺ] ἴο Πἰβ τηδβίεσ, 
πὰ {πε ἱπβεϊτατίοη ἰ8 Ἰεῖς το ὃς υπάετ- 
τηἰπεὰ δηὰᾶ τετηονεά ὃγ ἴῃς ρταάυδὶ ορεῖ- 
διίοη οἵ ἴπε στεαὶ Οἢτιβιίαη ῥγίποῖρίεβ οὗ 
1πς ἐφυδ]ν οὗ πιεη ἱπ {με δίρδι οἵ αοά, 
ἃ Τοοησθοη ΟἩγίβιίαπ ὑγοϊμεγμποοά, ἴπὰ 
βρί γίτυιαὶ ἐτεεάοπι οἵ ἴῃς Οἢγιβιϊδη πηδη, 
δηά τῆς 1 ογάβῃ!ρ οὐ ΟΠ τίβὲ τὸ νυ οἢ ἐνογν 
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»ζο. {. 25 χριστῷ,; 6. μὴ κατ᾽ " ὀφθαλμοδουλείαν 2 ὡς “ ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ 

4 δῖ τ :: ὡς δοῦλοι Χριστοῦ,2 ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, 7. ἐκ "ψυχῆς 
οὐἷγ; Ρε. 
τ. 5. τ (ὁ. ἐἰϊ. 23 οἷν. 

ΤΈΟς Χριστω, κυριω ΑΙ, 17, 39, 47, ΙΕ .-πιδ., Οορί., ΟἾτ... 
3 οφθαλμοδονλιαν ῷ ὈΕΕΘΤΡ 37, 120, 121, εἰς. ; ὀφθαλμοδουλειαν ΑΒΚ Δηά τιοκι. 
5τον Χρ. ὈἾἘΚΙ,, εἰς., ΟὩτ., Ὑπάτι. ; οπι. τον ΦΑΒΌΕΟΡ, 3]. ρίυ., Βδβ., Ευιῇ., 

εἰς. 

οἵἴδετ ἰογάβῃϊ ἰ5 βυρογάϊπαίες. 8ὅεε εβρε- 
οἶα! (οἰάννίπ ϑπιῖῃ 8 Ῥοες ἐπε Βἰδίε 
δϑαπείϊοκ Ανιεγίοαη ϑίαυενν ὃ; ΚΟβι π᾿ 5 
Ολτγίδεελε Εἰλίξ, Ῥρ. 318, 480, εἰς. ; 
Μδηροϊ 8 Ημριαπίἑαί πὰ Ο Ἀγὶτίεπέλωνε; 
Τἡρῃοοι᾽ Β Οοἱοςείαμς απὰ ΡΑίϊενιοπ, ΡΡ. 
310-320. ὑπακούετε, 45 ἰπ [πε οαβε οὗ 
οἰ άσεη 80 ἴῃ ἴἰπδὶ οὗ βίανεβ οδεάϊεμεε ἰ8 
ἴδε σοτηργεμεπβῖνε πᾶπὶς ἴογ ἀυῖγ, ἀπά 
τη18. 28 ἃ ἀυΐν ᾿γίπρ πὶ ἴῃς ἰάσρετσ ργίη- 
εἰρὶε οἵ ἴδε σεςορτιίίοη δπὰ βοηουγ ἄυς 
ἴο ςοηπβεϊτυϊεὰ δυϊπογεν (Εοπι. χὶϊ!. 1-7:; 
αι Ρεῖ. 11. 13-17). Εοτ τοῖς κυρίοις κατὰ 
σόρκα (ΤΕ, ντ ΠΕΚΙ,, εἰς.), τῆς θεῖος 
οτάεσ ἰ8 τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις (ΤΤτ 
ΨΉΝΝ, νἱἢ ΒΙΜΑΡ, εἰἴς.),ΞΞ “τῇοβε Ψψῇο 
δεοοτάϊηρ ἴο ἴπε ἤεβῇ ᾶἂγὲ γοὺσ πιδβίεγβ " 
ΚΝ), ποῖ “ γους πηϑβίεγβ δοςοζάϊηρ ἴο τῇς 
ε8ἢ}" (ΑΝ). [π ἴῆε Ραδβίογαι Ἐρίβιε8 

δηὰ τ Ῥεῖεγ [με β'ανε᾽β πηδϑβίεσ ἰ8 οδ᾽ δά 
4. ΤῊΣ νοχά κύριος, ᾿ἰπιεὰ ὈΥ 

ἴδε κατὰ σάρκα τὸ {πε ἀεβίρπαιίοπ οὗ 
ἃ Ἰογάβῃϊρ ννῃιο ἢ ΠΟΙ 48. ΟἿἹῪ ἴοσ πιδιεγίαὶ 
ἰπίεγεβὶβ δπὰ βαγι αὶ τεϊδιϊοηβ, πᾶν Ρεῖ- 
ὯΔΡ5 δᾶνε ὕδεη βεϊεςιεὰ εῖε ἢ ἃ νῖενν 
ἴο ἴδε ςοπίγαβε ννἱτα της Κύριος νγῆοβε 
Ἰογάβῃι 18 δϑβοϊυῖε, ἱποϊ υβῖνβ ΔΠ1Κὸ οὐ πηᾶ8- 
ἴεσ δπά οἵ βἷανε, οἵ εαγῖῃν πὰ οἵ ἢεᾶν- 
εν ταϊαιίοπβ.-- -μετὰ φόβον καὶ τρόμον : 
τοι ἐᾷ γεαγ απὰ ἱγεηιδιίηρ. ὙΠε υ8ὲ οὔ τῆς 
ΒΆΤΊΕ ρῆγαβε ὑν ἢ γτεραγὰ ἴὸ Ρδὰ] ᾿ἰπιβεὶ 
(1 Οος. 11. 3), πε Οοτπιίδηβ (2 Οον. νἱ!. 
15), ἀπὰ πε ΡΗΪΙ ρρίδηβ (ΡΉ1]. ἰϊ. 12), 8 
Ἑἐπουρἢ ἴο βῆονν ἴπδὶ ποιϊπίπρ' πιογα ἰ8 ἴῃ 
νίενν πεσε τῇδ σοίεδέοιις χεαΐ ἴῃ {πε ἀϊδ8- 
οδαγρε οὗ ἀυῖν, δηχίοιβ ςᾶτε ποῖ ἴο ςοπῖς 
Βδοτί.---ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑξνν: 
ἐπ εἰπρίομπεσς οΥΓὙ γομν ἀξαγί. Α οἶδυβε 
αυδ|!γίηρ τῃς οδεάίεηος ἰίβε!; ποῖ τδὲ 
“{ξδγ ἀπά ἱγεγη δ πρ,᾿ πὶ ΨΠΙΟἢ οᾶ5ε να 
Βῃου]ά πᾶνε ἐχρεοϊδά τοῦ ἐν ἁπλότητι, 
εἴς. Ιτ βιδῖεβ ἴπε ϑρίγι: ἰπ ὑνπῖο ἢ πὲ 
οδεάϊεηςε ννᾶ5 ἴο δε γεπάδογεά,.---ποὶ ἰπ ίοσ- 
πλϑ] γ, ῥγεΐεποε, οὐ πυροογῖβυ, δυϊ ἱπ 
Ἰηννατὰ γεδ! "ν πὰ βἰποοτιῖγ, δηὰ υἱτἢ Δῃ 
ππάϊνϊἀεὰ Βεατι. ΤῊΣ ποὺη ἁπλότης -- 
{πε ςοπάϊκίοπ οἵ Ὀεΐπρ τοϊέλομέ γοϊάς, εἶπι- 
ῥιϊεῖέν, 8. ςοπιγαβῖεα νυν ῥγείεπες, ἀἷ5- 
σἰνεμίαίϊον, ἱπειησογέέγ, ἰὰ ἴτε ΝΤ ἰδ 
ἔουπά οηἱν ἱπ ἴπε Ῥαυΐπε ννγιτηρ5, δπά 
ἴπετε βένθη {ἰπ|65, υντἢ 8] ἐσ μτν ἀϊεγθης 

βῆδάεβ οἵ πχεδηὶπρ (Εοπι. χὶϊ. 8; 2 (ος. 
ΝΠ. 2, ἰχ. ΣΙ, 13, χὶ. 3; Ερῆ. νὶ. 5; (οἱ. 
ἀΠ, 22; ἰῃ 2 ὅος. '. 12 τῆς ρῥγείεσδδὶε 
τελάϊπηρ ἰβ ἐν ἁγιότητι). Τἢε ρᾶγαβε ἐν 
ἁπλότητι οσουτβ ἀρϑίη ἰπη ἴδε ππνὲ δηᾶ πε 
Ἰαϑὶ οὗ ἴϑεϑε ρδββᾶρεβ.---δθς τῷ Χριστῷ: 
ἂς ἐἔο ΟἈγίεί. δαὶ 15, ἢ δὴ οὐεάϊεηος 
τερατάεὰ 48 γτεπάεγεὰ ἰο Ομγίϑε Ηἰσηβεϊξ,; 
ο΄. ὡς τῷ Κυρίῳ ἴῃ ν. 22, ἀπά κεε 4130 
Κοηι. χίν. 7-9. 

νετ. 6. μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν: ποέ 
ἐπ με τσαν ΟΓ εγε-Ξεγυίοε. ὙΔΝῊΗ ρτείες 
πε ἔοστὴ ὀφ' οδονυλίαν. Νεραῖϊνε εχ- 
Ῥαπαιίοη οὗ ναι ἁπλότης τῆς καρδίας 
τηξᾶπ8β. κατά ροϊπίβ ἴο ἔπε ῥγίποίῥὶς ος 
γηΐὶφ οὗ δοϊίου Ὑπὲ ποὺπ οσουχϑ ΟΠΙΥ͂ 
Ὠεῖε δηὰ ἰπ Οοἱ. ἰϊϊ. 22 ; δυι 
δουλος ἰ5 ἴουπὰ 4150 ἐπ ἴῃς Οονσέϊέ. ῤοϑί., 
ἷν. 12. [1 18 τῆς βεγνίοε πὶ 15 ἄοπε οπἷν 
ΠΕ οπε ἰδ ὑπάετν ἴπε τηδβίογ᾽ 5 ἐγο---π 
οδεάϊεποςε ἴο βανε Ἀρρεᾶγαῃςεβ δπὰ γμαίῃ 
υπάεϑογνοά ἔλνουτς, ννϊςἢ 15 ποῖ τεηδεγοὰ 
ΜΏΘΩ τῆς πιαβίεσ ἰΒ δβεηΐϊ ἃ5 ἰΐ 'ἰ5 ψἤσῃ 
διῖ8 δογυ ΠΥ 15 οὴ υ.8.---ῶς ἀνθρωπάρεσκοι: 
ἂς πιέμ-ῥίεασεγε. ἄνθ κος ἰβ5 δη- 
οἴμοσ ποη-οἰδββίοδὶ ννογὰ, οσουττίπρ᾽ ΟΠ 
ἴῃ 1 ̓ ς Αἱ ἀπά εςο! εδἰαβιὶςαὶ ατεεῖκ, δπὰ ἴῃ 
πε ΝΤῚ Πἰπιεὰ το τπὶς ραββᾶσε δπά (οἱ. 
1. 22; οἵ. Ῥβ. 1{π|, 6, ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσ- 
κων ἰπ ΧΧ, δηά ᾿ς. δαίον., ἱν., 8, 1ο.-- 
ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι [τοῦ] Χριστοῦ : ὀμί ας 
δοπά-Ξεγυαπίς ο7 Ολγίεί. τοῦ ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ 
Ὀ ΚΙ, εἰς., δὰῖϊ ποῖ ἱἰπ ΒΜΑΌἘ, εἰς., 
δηὰ ἰδ οπγτεά Ὁν ὙΤΤΙΝΝΗ. Τῆς οοη- 
τταϑὲ 5 ἢ ἀνθρωπάρεσκοι, βεγνληῖβ οὗ 
Ολνῖϑέ, τοὶ ρίεαδβεγβ οἵ μέρη. ὍΤῆς δοῦλοι 
Χριστοῦ, (πετείοτε, 18. ἃ οἴδυβε ὃν ἰϊβεϊξ, 
οἷν εαῤἰαϊπεὰ ΌῪ ψνδδιὶ [οἸΐοννβ. ϑοπιε, 
πιϊβίακίηρ τΠΐ8, τηᾶΐε ἴ οης βεπίεηςε ἢ 
ποιοῦντες, εἴς. ; ἴῃ ΜὨΙΓΗ οἂδε ἰξ Ἰοβεὲβ 
118 ἔοσος, δηὰ {πε εἰπρῃδϑὶβ ἰ5 οἡ τῇς 
ποιοῦντες.-- ποιοῦντες θέλημα τοῦ 
Θεοῦ ἐκ ψυχῆς: ἀοέηρ κε τοὶ! οὁὑΓ σοά 
ρονε ἐμε πεαγέ. ϑιαϊεπιεπι οὗ ννῆδι ἰ5 
ἈΡρτορτίαῖϊς ἴο τῃε “" Ὀοπά-βεγναηῖβ οὗ 
ΟὨγίβε ". [ε θεϊοηρβ ἴο τῆς ελαγαςέεν (ὧς 
οὗ ἴῆε Ῥοπά-βεγνδης οἵ Οἤτγιδι τὸ ἀο τῆς 
ν1]} οἵ αοά, τἰπε αοὰἁ πὰ Εδῖπες οὗ Οἢσῖϑβι. 
ἴῃ δ΄5 σοπάϊτου πὶ 1, δηὰ ἴο ἀο ἴλι 
ποῖ ρστυάρίηΡν οὐ ἑοσπιδ!ῖν, δυϊ ἐς ἀπέρπο, 
Μὴ ἢ Πεαγῖν τεδάϊπεββ ---ὸκ ψυχῆς, ἴττ. 
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μετ᾽ "εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις 2. 8.ε: Του. νἱ. 
εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος ὃ ποιήσῃ ἀγαθὸν, τοῦτο " κομίσεται 4. ὦ Μεξε. 

τ1Ξ (ος. ν. το; (οἱ. ΓΝ 25 αἱ 

1 Οὐ ὡς δεΐοτε τω κυριω ὈἾἘΚΙ,, αἱ. ἰνν Τβάγι., ἴδπι., εἰς. ; ἰπβετῖ ὡς ΔΑΒ 
Ὠ"Ε6Ρ, ἀ, ε, ἔ, ξ, πὶ, Ψυΐει, 8γυτ., Βδβ., Οῆνσ., εἴς. 

5 ανθρωπω Β, Ετἢ., Ὠδπηι. 

ϑέκαστος αὐεΥ οτι ΑΒΌΕΕΘΡ, εἰο,, ἃ, 6, ἔ, γ, πὶ, Ναἱε., Οορί., Ατηι., Ρεῖσ., Βδβ., 
Ευιῃ., Πδπι., εἴς. ; ἐκαστος δεΐογε ποιηση ΚΙ,, 4]. Ἰοῆρε ρ]υ., ὅγτ., Οῆσ., Τπῃάτι., 
Ῥδπι., Τπεορῆνὶ., Οες. ; ἐκαστος αν ποιηση ἐδ", ὅ.:.-Ρ. ; ἐαν τι ποιηση ΒΙ,, ἃ, 
ε, 46, 62, 115, 120, Ρεῖς., εἴς. ; εἰδοτες οτι (ρτοῦ. ο τι) ἐεαν ποιηση δ"; οεαν ποιηση 
ἘΆΡΕΕΟΡ 3, 17. 31, εἴς. ; ο ἐαν τι ἐκαστος ποιηση 1," ", 4]. ρίυ., ΟἾτ.15). ΤὭάτι,, 

Ἄτη. 

4κομισεται Δ ΑΒΌΡΕΟΡ (- , Ρεῖσγ. ; κ ται ΡΕΚΙ,, Βαβ., Εὐτῃ., μ' Ν ἰσηται; ὁμιε 
Τπάει., Ῥάτη. 

“ἄτοχῃ ἴδε βου], οἱ. ἐξ ὅλης τῆς ῆ 
σον “ὙὙἱ 4}1 τ βου], Μακ ἊΝ 
Τῆς ἐκ ψυχῆς ἰ8 δἰτδοῃεά Ὀγ ποῖ ἃ ἔενν 
ὥστ ΟἾγυβ., [ετ., Βεηζ., Ηδλιϊ., δὲ 

εἴῖε, ΑΙἢ., ΑδΌ., ΝΗ) τὸ {δε (ο]]οννίη, 
οἴδλυβε. Ὑττερεῖεβ, ἀραΐη, ννου]ὰ διεῖδς 
Ῥοιῇῃ ἐκ ψυχῆς δηὰ μετ᾽ εὐνοίας ἴο τε 
ποιοῦντες ἤλημα τοῦ Θεοῦ. Βυϊ οη 
ἴδε ψ Βοΐε τΠε βἰπιρίεβὶ ἀπά τηοϑὲ οοηρτυ- 
Οὐδ σοππαοῖίοη ἰ8 845 ἰΐξ ἰβ ρίνεη οι ἴῃ 
τε ΑΚ δπὰ τῆς ΕΝ. Τῇε δάάϊτίοη οἵ ἐκ 
ψνχῆς το {πε ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ ἰ6 ποῖ Βυρεγῆμοι!β ; ἔοτ ἴο Ὀς ἴσῃε ἴὸ 
τῆς οπαγαςῖεσ οὗ ἴῃς θοπά-βεγνδηῖ οὗ ΟΠ" σῖβὲ 
τεαυΐγεβ ποὶ τηογεὶν (πε ἀοίηρ οὗ ἀοά᾽ 8 
ὙΠ], θὰ τΠε ἀοίπρ οὗ τπδὶ νν}}] εχ απίνιο. 
Βυϊ 5. ἀεῆπιίτίίοη ἰβ ἐπουρῆ, ἀπά μετα 
158 ἢο πεεὰ οἵ δε ἤυγίπες ἀεβογιρείοη μετ᾽ 
εὐνοίας. Οἡ τῇς οἵδε παπὰ τῆς μετ᾽ 
εὐνοίας ἰ5 45 ῬΡετΠεπὶ 45 8Δπ Ἔχρίδηδίίοη 
οὗ ἰῇς δονλεύοντες 45 ἐκ ψυχῆς ἰδ 85 ἃπ 
εχρίδηδιίοη οἵ ἴπε ποιοῦντες. 

γεσ. 7. μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες [ὧς] 
τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις : τοἱ ἢ ροοὰ 
τοῦ ἀοίηρ' Ξεγυΐοε [α5] ἰο ἐπε 1,ογὰ απ ποὲ 
ίονπέπ. Ευτίπεν Ἔἐχρίαπδιίοη οὗ ννῆηδῖ 18 
ταοδπὶ Ὀγ ἴῃε Ὀοπά-βεγνίος οὗ Οἢγίϑί, υὲζ., 
ἃ δεγνίςε γεπάδεγοὰ ν τῇ ρσοοά τοῦ! πὰ δ8 
δ 5εχνίςς ἰο ἴπε [,ογὰ ΗἸπιβοῖξ, ποῖ ἴο πιεῃ. 
μετ᾽ εὐνοίας πηεᾶπ8 ποὶ 5ἰπηρὶν τοίἐλ γεααὲ- 
μέϑς, Ὀυϊ Στ ἴῃς ἀϊδροβίτίοπ ἐπ δὶ νυ βπε8 
οπς Με]. [πη ἴῃς ΝΤ τε πουπ οσουγα 
ΟΠΪΥ Παῖς; ἰῃ τσ Οοσ. νἱΐ. 3 τῆς δοογβάϊτεὰ 
τεδάϊπρ ἰ8 ποῖ εὐνοίαν θυϊ ὀφειλήν. Τῆς 
ΤῈ οπρῖῖβ ὡς θείοτε τῷ Κυρίῳ (νὰ Ὁ5ΚΙ,, 
εἰς.). [118 ρίνεη, πονγενεσ, γ ΒΑ" 
αΡ, Νυ]ρ., ὅτ. εἴς., δηά ἰβ8 στ ἴπ- 
δετιεὰ Ὁγ 1 ὙΤΤΤΧΝΗΕΝ. Ι᾿ ροὶ ἃ ρίας 
ἰπ ΒεζΖδ᾽ 8 εἀϊείοῃ οἵ 1598. 

γες. 8. εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος 
ποιήσῃ ἀγαθόν : ἀποιοΐηρ ἐμαΐ το καίδοευενῦ 
μλόν δ ΠΆΜΝ εαεοὰ «μαὶΐ παῦε ἄομε. Οτ, 
δοςογάϊηρ ἴο {πε τεχὶ οἵ Τ᾽ δηὰ ΝΗ Ξ- 
“Κηονίηρ παῖ ἐδςοῇ, ἢ Πε 8114} πᾶνε ἄοπε 

δηΥ ροοά την ". Ῥαγιὶςραὶ οἴδυβε 5ιδ- 
)οἰπίπρ ἃ τεδᾶϑοῇ οσ ἐποουγαρεπιεηΐ ίοσ ἃ 
Βεγνίος γεπδεγεά ἰπ βἰποογίτυ, ἢ Πελει 
ἔρον, δηὰά 248 ἴο ἴδε [ογὰ Ηἰπιβεϊζ, 
ἢς ἐποουγαρεπιεηὶ 1168 ἰπ μεῖς ΟΠ ςιλη 

Κπονϊεάρε οἵ τῆς 1,οτά᾽ Βτειναγὰ, εἰδότες, 
ποῖ - “Ψὴῆο Καονν ᾿ 88 ἰΐ οἱ εἰδότες, Ὀυὶ 
“ βεοίηρ γε Κπονν,᾽ “" Κπονίηρ 88 γε ἀο "᾿. 
ΤΠε ποιήσῃ», 88 [οἸ]οννεά δγ τπε κομίσεται, 
18. Ὀεβὲ τεπάεγεὰ “" 5Π8}} ἤᾶνε ἄοης "". 
Τῆς τεδάϊπρβ νϑσὺ βτεδῖν. Ῥαβεὶπρ ονεῖ 
τηϊηοσ ἀϊνεγβιτςβ, 6.5., εἰδόντες ἴος εἰδό- 
τες, ἐάν τις ἕκαστος, ὃ ἕκαστος ποιή 
ννἱἢ οπιίδδίοη οἵ ἐάν τι, εἴς., ψε ἤῃ 
δχοερεοηδὶ υποεγίδιπίν ἴῃ τὰς εχ οὗ τπε 
ἐὰν οἶδυδε. Τῆε ΤᾺ τεδάβ ὅτι ὃ ἐάν τι 
ἕκαστος, νη ΪΓοἢ 16 σίνεη ἰπ 1,2 δηὰ πηοβὶ 
ουγβῖνεβ. [ἢ τμαϊ οΆ8ε ἐὰν 18 τῆς ῥοέεη αὶ 
ἅν, τῃε ὅδ δηὰ τῆς τι θεΐηρ βεραγαϊεὰ ὃῪ 
ἐπιεσὶς (ςΓ. ἣν ἄν τινα καταβλάψῃ, ΡΙδῖο, 
1 ατος, ἴχ., 864 Ε). ἀπά {πε βεπβε δείπρ -- 
“νη δίβοαενογ ελςῆ,᾽" εἴο. Βυϊῖ ἰπ ἃ οοη- 
βἰάεταῦϊς πυπιρεῦ οὔ Μαηυβογρῖβ δηὰ 
Μεγβίοπβ (ΟΡ, 17. 37, Ναΐς., Ασηι., 
εἴς.) νε Βπὰ ὅτι ἕκαστος ὃ ἂν (οτ ἐὰν) 
ποιήσῃ»; ἰῃ δ", ὅτι (ργοῦδο]ν ὅ τι) ἐὰν 
ποιήσῃ, ὙὮ1ε 3.5 ἰπβεγίβ ὅ Ὀείοτε ἐάν ; 
ἴῃ 1,.", πὰ οπε οσ ἴννο ουγβῖνεβ (46, 62, 
115, 120), ὅτι ἐάν τι ἕκαστος ; απὰ ἰπ Β 
ἃ, ε, Ρεῖγ. δἱεχ. ςδῳ. 6, ὅτι ἕκαστος ἐάν τι 
ποιήσῃ. ΤῊ ἰΔ8ῖ τεδάϊηρ ἰ8. ργείεγγεά 
ὃν Τίβος., οἀ. νι... ΑἸΣ, ΝΗ, πὰ ἰβ 
Ρἰδοβὰ ἱπ τῆς τηδγρὶπ Ὁ [8ο ἢ. [πὸ τῆ ϊ8 
ἐὰν ἰ5 τῃε οοπαϊἐϊοκαὶ ρατιῖϊοῖε δηὰ πὰ 
Β6ηΒ6 8 ΞΞ “ Κπονίηρ ἃ8 γε ἀο ἴῃδὶ εδςῇ, 
1 Πα 5841} πᾶνε ἄοῃε δὴν ροοὰ τπίηρ᾽". 
Τῆς Μαπυβοτίρῖβ οοπδίδηον νᾶγνὺ εῦνεεη 
ἄν ἀπά ἐάν. ἴη οἰΔββίςδὶ ἄτεεκ ἴῃς οοη- 
ἀϊεοπαὶ ἐάν, ἐγ, τἸοοκ αἷβο τῇς ςοπιγδοιεὰ 
ἴοστη ἄν, εβρεοίδ!ν ἴῃ Τῆυογάϊάεβ δπὰ 
ΡΙαῖο, δπὰ ἢ ϊ8 ροβϑβίδιν ἰβ τπε ἐχρ ἀπδίοη 
οἵ τῆς ὈΙΌΙΙ αἱ α8ὲ οἵ ἐὰν 48 -- ἴῃε ῥοέεπέἑαὶ 
ἄν. [πὸ ἂπῪ οᾶϑε ἴπε 186 οἵ ἐὰν, δἰιδοπεὰ 
ἴο τεϊδιϊνε ρσγοποὺυπβ δηὰ δάνεγῃϑβ, ὁ ἐάν, 
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υ Αεἰς ανί. παρὰ κυρίου,͵ εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. ο. καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ 

ΩΣ ποιεῖτε πρὸς αὐτοὺς, " ἀνιέντες τὴν " ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν 
χἰΐ, 5 
οαϊν: Ῥευι. χχχὶ. 6. ν Αεἴδ ἶν. 17, 20, ἰχ. 1 ΟἿΪΥ ; 100 χχίϊὶ. 6 

᾿χον κνρ., ΨΠῊ ΚΙ, εἴς., Εαίδετδ ; κυριον ΦΑΒΌΕΕΟΡ, Ρεῖσ., Εὐτ., Πδπι., εἰς. 

ὅπον ἐάν, οὗ ἐάν, ὁσάκις ἐάν, εἰς., ἢ 
πε ῥοέεμέϊαί ἴοτος, Ἄρρεᾶτβ ἴο οὐοὺγ 
(πιακίπρ δὶ! ἄμε αἰϊονναπος ἕοσ υποεγίδιη- 
τἰε8. ἰπ της τεχίβ) νη βοτηε ἵτεαυεπον 
θοιδ ἰῃ τῆς ΧΧ ἂπὰ ἱπ τῇς ΝΊ, δηὰ 
ἰτ 18. Ἰουπὰ ἰπ τῆς ραρυτὶ; ὡἵ΄. Ὑμάγεῖ- 
Οτίπιπι, [νέχ., Ῥ. 168 ; Βυϊῖτη., Ογανι. οἵ 
Ν. Τ. Θνεεὰ, ν. γι: ΒΙ4885, σγαν". οὗ Ν. 
Τ. Οτεεᾷ, ρρ. δο, ὅτ, 216.---τοῦτο κομιεῖ- 
ται [κομίσεται) παρὰ [τοῦ] Κυνρίον : ἐλὲς 
φλαὶϊ κε γεεεῖυε αραὶπ ἥγονι ἐμέ Ἰοονά. ὙῊε 
κομιεῖται οὔτε ΤῈ 15 βυρροτῖεά ὃγ ἐδ 5 
ΚΙ,, Βαβ., (ῆνσ., Ὑπεσάοτο εἴς. Ρ εἰνεὰ 

ίσηται. ὙΠε Ὀεδί τεδάϊηρ 8 κομί- 
βαρ Ὡς ἢ 15 ἴπδὶ οὗ ἘΜ ΑΌ "6, δὰ 
Ιπ τπὲ ΝΤῚ τῆε νετῦ κομίζειν ἰ8 ἀυδεὰ οποε 
π᾿ τῆς 5ἰπιρῖε βϑεῆβε οἵ σαγγγίν οἵ δγίμπρ- 
ἐπρ ἰο οπὲ (υυκε νἱϊ. 37, οὗ 86 ννοπγδπ 8 
ἀλάβαστρον) ; οἔεπετ ἰη ἴῃε βεῆβε οὗ οὐ- 
ἑαϊπίηρ (τ Ῥεῖ.1. 9; 2ὈΡεῖ. 11. 13; Ηςρ.χ.36; 
χί. 30)ψ. οἵ ἱπ ἐπὶ οὔγεοείυίηρ δας, γεεουεγ- 
ἑηρ οπες οἱοη (αῖι. χχν. 27; 2 Οοσγ.ν. τὸ; 
ΟΟΙ. εἰ. 25). πε νογὰ ἢδβ {πὶβ ἰαϑὲ ϑεπβῈὲ 
150 ἰπ ςἰαβϑίςδὶ ατεεκ (ε.., τὴν ἀδελφήν, 
ἙΕυτίρ., 1ῤΆ. Τ., 1362; Τδυς,, 1., 113» ὭΡ)ὰ 
80 δετε ἴῃς ἰάεδ 18 τῃδὶ οἵ τεςεϊνίηρ δας 
ΤΒε “ ροοά τῆϊηρ " ἄοπε ἰ5 τεργεβεηϊεὰ 
85 δείηρ ἰΐδεϊ ἢ ρίνεη ὕδοκ το (πε ἄοετ; 
τῆε ςετγιδίπῖν, εαυϊεν πὰ δάεηυδον οἵ τς 
τεννατὰ δείηρ (π8 βρηϊβεὰ (ς7. ἐβρες δ! ν 
2 Οος. ν. το). νεῖμεν ἴπῈ Μιάάϊε ἰβ τὸ 
θὲ ἰᾶκεῃ δβ ἴῃς αῤῥγοῤνγίαέϊυε ΜίΙιάάϊε, 
εχργεββίηρ 48 ἰδ ψνεγε ἴῃς τεςεϊνίπρ ὈδοΚ 
οἵ ἃ ἀεῤοΞσῖέ (Ε11.) 18 ἀουδεξα! ἱπ νῖενν οὗ 
τῆς ἕλοι τῃδι ἴῃ ἐνεσν ΝΤ ὀσούττεπος δὰϊ 
οης ({μυκε νὶΐ. 37) ΜΙάά]ε ἔογσηβ δγε υϑεὰ. 
Τῆς Ὀεδὲ υποῖαὶβ οσηῖ τοῦ Ὀείοτε Κυρίου, 
δηὰ 5ο {ΤΤΎΝΝΗΚΝ.---εἴτε δοῦλος, εἴτε 
ἐλεύθερος : τολείλεγ δοπαὰ ον ὕγεε. Τῆς 
τεννατὰ ἴῃ νίενν ἰ8 τπαὶ οὗ τπε ἀτεδαῖ Πδυ, 
τῆς Ῥατγουδβῖα, ψὩΐοἢ Ψν}}} πᾶνε τεραγὰ τοὶ 
ἴο Ξοείαὶ ἀϊδιϊποιίοῃβ οὐ Ἔχίεγπδὶ οἰγουση- 
βίδῃςεβ, Ὀυῖϊ ΟὨΪΥ ἴο φτῤέγέξμαϊ σοηἀϊτίοπβ. 
Με. 9. καὶ οἱ Κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε 

πρὸς αὐτούς: α"ἃ γε πιαϑίεγς5 [οτ ἰογάς, 
ΕΝ πτηδγρ.], ἀο ἐδιῸ βαηιε ἐκίπρς μπίο ἐμόν. 
Ἴδε καί 485 ἴῃε βδᾶπιε ἔοτος 88 ἰῃ νὶ. 4 
ἃῦονε. Τῆε ἅἁυϊν οὗ τῆε πιδβίεγβ ἰβ ἃ 
ςοττεβροηάϊηρ ἀυϊν, εβ8ε πεῖ }}ν ἴῃς βᾶπης 
85 ἴπαῖ οὗ {πε βεγνδπίβ (τὰ αὐτά), ἀπά [τ 
͵8 διαϊεὰ ἤγβε ἰπ σεβρεοῖ οἵ ννδὶ ἴβ ἴο ὃς 
ἄοηςε δηὰά ἵπεη ἰῃ γεβρεοὶ οὗ ννῆδῖ ἰ8 ἴο θὲ 
Ἰεῖῖ υπάοπθ. [{ ἴβ ἴο ρυῖ ἃ ἔογοεά βεηβε, 
Βοννένεσ, οὐ πε ρῆγδβε ποιεῖτε τὰ αὐτά 
{{ τι 8 πιδάςε ἴὸ γεΐεγ οπἱγν ἴο {πε ργεςεάϊπρ 

δουλεύοντες ((ἢτγ8.), 85 1 τῆς ροΐηϊνετε 
τῆδι {πὲ τηδβίοιβ δά ἃ ᾿όγυίος ἴὸ γεπάεσς 
ἴο ἴδε δοῦλοι 45 ἴπεξε Παὰ ἃ βεγνίος ἴὸ 
τεπᾶεγ ἴο ἔπε. Νοῖ ἄοες ἰξ βεεῖῃ ἴοὸ 
Ἰοοῖς δδοῖκ βἰπιρὶν ἴο τῆς ποτε ρβεπετσαὶ ἰάεα 
ἰῃ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴῃς μετ᾽ εὐνοίας ἰ5 πιοτε ἱπηγτηφάταῖεὶν 
ἰπ νίενν, δηὰ ἴῃς πιδαπίηρ 15 ἴδδὲῖ ἴδε 
ταδδίοιβ ψεγα (0 δοῖ ἴο {Πεὶσ βεγνδηῖβ ἰῃ 
τῆς βαπὶς ΟἸσίβείδῃ ννᾶγν 458 ἴπε βεγνδπίξ 
ψνεσε οδ᾽]εὰ τὸ δοὶ ἴο {πεπ|---ἰπ ἴῃς βᾶστης 
βρίγτις οὗ οοπβίεγαϊίοθ ἂπὰ σοοάν]].--- 
ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν: γσίυίπρ μῤ γον 
ἐκγεαίεπέηρ. ὙὍΠπε τήν, ροϊπιηρ ἴὸ ἴδε 
τοο ννε]]-Κῆονγη μαδὶς οὗ {πε πγαϑίεσβ, πᾶν 
Ῥε δεβὲ τεηάεγεά ὃν “γουτγ". ἀνίημι ἰς 
υϑεὰ ἴῃ (ἢς ΝΤ ἰπ τῆς βεπβε οὗ ἰοοξεπὲν 
᾿Αοἴϑ χνί. λό, χχνίϊ. 40), ἀηὰ οἵ ἐεανίπρ᾽ 
Ηεῦ. χίϊ!, 5, ἔτοπὶ ΧΧ). [π᾿ οἰδδβδβῖοδὶ 

Οτεεῖΐ ἴτ ἰ8 υβοὰ πιεϊδρδογς λιν Ὀοῖι οὗ 
σἰαςκεπίπρ, γεϊεασὶμρ (Ατὶβιορἢ., Κ͵εβῤ., 
574), ἀπὰ ρὶυὶπρ πῤ (Τυς., [ἱἰ., το, οἵ 
ἔχθρα). Τῆς ἰαἴίο βϑεῆβε 18 πιοδὲ ἰῃ 
Ῥοΐπε ἤεσε. Α8 ΕἸ]. τ ρμον οὔϑβετγνες: 
“81. Ρδὺ] βίπρὶεβ ουῖ τῆς ργενδι!Πηρ νῖοε 
ἃπὰ τηοϑὲ συδβίοτηδγν Ἐχῃι του οὗ δαὰ 
ἔεεϊϊπρ οὐ ἴπε ρατῖ οὔ {με τηδβίεσ, δπὰ ἴῃ 
ζοτδι ἀδὲτρ {π|8, παϊυγα!ν ἱποϊυάεβ ἐνεσυ 
βίγηνδσ ἔοσγῃι οὐ μαγβῆπεββ ᾿. ὙΠὶδ Ὡερᾶ- 
τἶνς 51Δε οὗἨἁ Ἀ(.ῃε πιαβίειγ᾽β ἀυϊν 15 ποῖ 
ποιϊςεἃ ἱπ ἴῃς Ῥᾶγαὶ δὶ ραββαρε ἰῃ (οἱ. 
ἷν. τ.--οαδότες καὶ ὑμῶν αὐτῶν [αὐ- 
τῶν καὶ ὑμῶν) ὃ Κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς: 
ἀποιυΐηρ ας γε ἀο ἐπαὲ αἷξο γουν ΜαΞέεν 
[ἐλαὶ δοέκ ἐμεὶν Μαξίεν απὰ γοιγ5) ἐς ἐπ 
ἀεαυεη. εἰδότες, 45 'πι νεῖ. 8, ἐχργεβϑεβ 
τῆς τϑᾶβοῃ οἵ εποουζγαρεπηεπῖὶ ἴοσ ΞΏ ΟΣ 
ςοηάυςϊ οπ ἴπε ρδὶ οὗ πηδβίεσβ, τυἱξ., 
18ε ἕλοι τπᾶὶ πηδβίεσβ ἱπεγηβεῖνεβ Ὦᾶνε ἃ 
Μαβῖεσ οσ ["ογὰ, ννῆοβε βεδῖ ἰβ ἰῃ ἀφαφέη, 
ποῖ τλϑγεῖν οἡ εαγῖῃ, ἀπά ννῆο ἰβ [ογὰ 
ἐ4υδ!ν οἱ τηδβίες δηὰ οἵ εἶανε. Τῇε 
τελάϊηρ οὗ ἴδε ΤΕ, καὶ ὑμῶν αὐτῶν, "25 
δε βυρρογὶ οἵ πιοβδὲ ουγβῖνεβ πὰ βυςῇ 
υποία]β 8ἃ8 Κ ϑοηῖε ίενν Μ9595. ρῖνε καὶ 
αὐτῶν ὑμῶν (36). Βυὲ {δε Ὀεδὲ δς- 
Ἄογεάϊτεἀ τεδάϊηρ 15 καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν, 
“ῬοΙἢ {πεῖτβ δηὰ γουγδ,᾽" σίνεη Ὁγ ΒΑ", 
4180 ὃν δὰ" (εχοθερὶ τπδὶ αὐτῶν Ὀεςοπιεβ 
ἑαντῶν), ὅ5γτΓ., Βοἢ., Νυρ., Αστη., εἴς., 
διὰ δοςεριεὰ ὃν ΤΤΎΊΝΗΕΝ. --- καὶ 
προσωποληψία οὔκ ἐστι παρ᾽ αὐτῷ: κακά 
γεδρεοί οὗ ῥέγϑολι5 ἰς ποΐ το ἐᾷ Ηἶνι. ὙὍὙῇς 
ίοτπι προσωποληψία ἰ5 ρῥτείεττεά Ὀγ τδε 
θεϑῖ ογιτος (ΤΤΎΥΝΗ). ὙΤῆε πουπ δηά 
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καὶ ὑμῶν ' ὁ κύριός 5 ἐστιν ἐν οὐρανοῖς ὃ καὶ “ προσωπολημψία “ οὔκ να Ἀοπ' 
ἐστιν ἡ παρ᾽ αὐτῷ." 

1ο. Τὸ "λοιπὸν, "ἐνδυναμοῦσθε 7 ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ " κράτει τῆς 
αι; ῬΒΣ]. ἵν, 8; τ ὙΒεεδ. ἱν. 1; 2 ΚΤ Βεβα. {{. 1; -- Ῥδυ] οὔγ. 
Αεῖδ 'χ. 22. ἃ Οἢ. ἱ. το τεῆ.. 

ΜΠ Ν 
αι; (οἱ. 
Π . 

᾿ και αντων και υμων ἐδ" (εαντων) ΑΒῸΡ 17, 31, 37, 38, 116, Ψναυϊς., αοιῃ., Ασπι., 
Οορι., ΟΙςπὶ., Εὐῃ., Πδπ)., [ετ. ; καὶ νμων καὶ αντων ἯΙ, 5, 23, 47, 67, 73, 115, 213, 
5υζ.-Ρ., Ρεῖγ., Βα58., Ογρσ., Απιῦγβί. ; καὶ αντων υμων ὈΕΈΟΘ, ρ, εἰς. ; και ὑμων αυτὼν 
Κ, Αἱ. ρίυ., ἀ, ε, ϑυτ.-ϑςῖ., Ετῇ., Βδβ., (ἢς., τ πάτι., Πδπι., εἴο. ἘΣ 

ΞΟ, ο Ὀεΐοτε κυριος 17, 74, 115, 238, ΒΔ8., ὈὨδπι. 

Ξουρανοις (Ιεηι., Ρεῖτ., ΒΔ8., εἴς. ; τοις ονρανοις Ρ; ουρανω δὰ 31, 47, 73, ΒᾶΒ., 
Ῥδπι., εἴς. 

4προσωποληψια ὈΞἘΚΙ;Ρ, εἰς. ; προσωπολημψια ΑΒ" Ό"ΕΑα. 
δ παρ αντω Ρεῖς., Β48., εἴς. ; ἐν ἀντω 31, 37, 5ὅυτ.-Ρ., Ογρτε., εἴς. ; παρα θεω Ὠ ΕΘ, 

ἁ, ε, ἢ, δ, πὶ, Ρεΐαρ., εἰς. (ΕΔ δἀά τω.) 

ὅτου λοιπὸν ΑΔΒ 17,73, 118, Εὐτἢ., Ογτε., Ῥτοςορ., Πδπι.: τὸ λοιπὸν δ" ὍΕΕΑα 
ΚΕΡ, εἰς., Οἢς., Τβάτι., ΤΒεορῇγ!., Οεο., εἰς. ; δὰὰ αδελφοι δὸν Δ ΚΙΡ, εἰς. ὅγτ., 
Οορι., αοιῃ., Οἢτ., ΤΒεορῆν!., εἴς. ; οπιῖε ἀδελφοι μον δ" 
Ειἰὰ., Πδπι., εἴς. 

Ἰδυναμουσθε Β 17, Οτἷς. 

118 σορπαῖεβ προσωπολημπτής (ΑοἰΞ χ. 
34), προσωπολημπτέω ([35. ἰϊ. 9), ἀπροσ- 
ὡπολήμπτως (1 Ρεῖ. 1. 17), ἅτε Ηε]]εη- 
ἰδῆς ἰογπὶβ, οσουτγίης οἷν ἰῇ δ᾽ ̓ ς] 
δηὰ εςοἸεβίαβεῖςαὶ ατεεκ. προσωπολημ- 
Ψία [1361 [5 ἰουπὰ ΟἿἿΥ ἴουτγ τἰπλεβ ἴῃ 
τῆε ΝΤ (Εοπι. ἴἱ. τα; Ἐρῆ. νὶ. 9; (οἱ. 
Εἰ}, 25; [ἅπ|65 ᾿ἰ. 1). ΟἿ. αἷβο ἴδε ρῆγαβεβ 
βλέπειν εἰς πρόσωπον (Μδῖι. χχνί. τ6; 
Μεαῖκ χίϊ. 14), λαμβάνειν πρόσωπον ([ὑκε 
χχ. 21; δὶ. ἰϊ. 6), ννμίοἢ ἰπ τε ΝΤ πανὲ 
αἰννᾶγβ ἃ δα πηεδηίηρ,---ἶἴο Κυάρε ραγι Δ γ, 
ἴο πᾶνε τεραγά ἴο ἴπε ρεγβοη ἴῃ Ἰυάρίηρ 
οἵ ττϑδιϊπρ οπα. [πῖδε ΓΧΧ {πὰ ρῆγαβε 
λαμβάνειν οἵ θαυμάζειν πρόσωπον [8 4150 
υϑεά ἴῃ τμε βεῆβε οὐ μανίην τεβρεςῖ ἴο οπε᾿ 8 
Ῥεῖβοη, δείηρ ῥαγίϊαὶ (ς.ρ., ]ΟὉ χχχί!. 21, 
νΒετς ἰτ 5 οοπ)οϊπδὰ νυν γίυίηρ Παέίεν- 
ἱπρ ἐ 165}, θὰϊ δἀπιΚίτβ δὲ τῆς βᾶπιε τἰπια 
οὗ {πε Ὀεῖίεγ βεηβε οὗ τλοισίηρ ἤαυοιῦ 
ἴο οπε (6σεη. χίχ. 21). 

γν. 1οζο. Οεηεγαὶ ςοποϊυάίπρ εχ- 
Βοτιδιίοπ, ἐο]]οννίπρ ἃρ τπε ἱπ] υποῦοπβ 
Ὀεαγηρ οα ἴδε ραγιϊουϊασ, ἀοπηεβῖῖς ἀυ1165. 
ὙΤῆ8 σοπηργεπεηδβῖνε σπάᾶγρε, νυ ἢ 8 ἐχ- 
ΡΓεββεά ἰπ ἰογπὶβ οὔτμε ΟΠ γι βιϊδη᾽ 5βρίτίτυδὶ 
ναλείλγε, ἴη6 ροννεῖβ οὗ Ἔν] στ ἢ Ποἢ ἢς 
Πᾶ8 ἴο σοπίεηά, δηὰ τῆς ψεᾶροπβ νὰ 
ψΠϊοἢ ἢς 5 ἴο ἃγπηὶ Πἰπιβοῖζ, Ὀγπρβ ἴδε 
Ερίβεϊες νον ἴοὸ 115. οἷοβε. 

ψὲς. το. τὸ λοιπόν [ἀδελφοί] μον, 
ἐνδυναμοῦσθε [δυναμοῦσθε)] ἐν Κυρίῳ: 
,“βηκαιῖν (οτ, ἈεποφίογεἈ) [θῖν δυείλγοη), δὲ 
σἐγεηρίλεπεά ἐπ ἐδιε 1 ογά. Ἐσος τὸ λοιπόν, 
1πε τεδάϊηρ οἵ ΤῈ ψ ἢ ὈΕΚΙΜ", εἴς,, 
τοῦ λοιποῦ, ἰ5 ἴο ὃς ργεξειτεὰ (ν ἢ ΕΤΤῚ 
ΨΨΜΗΕΝ) 88 βυκιδίπεά ὃν ΒΝ "Α, 17, εἴς. 

ὈῈΕ 17, ἃ, 6, πὶ, Ασπὶ., 

Τῆς ἰοτπὶ τὸ λοιπόν (4150 τῆς ϑἰτιρίε λοι- 
“πόν) ἰδ υδεὰ 'π οἰδεϑίςδὶ ατεεῖκ Ὀοῖἢ 85 - 
“28 ἴοτ ἴδε ταδί," φκοά Ξμεῤεγεςί, " ΔΠΔ]]γ᾽" 
δηὰ ν ἢ της τεγηρογαῖ βεηβε οὗ μεημοφίογέλ. 
[πὰ τς ΝΤῚ τὶ ἢα5 δοῖῇ {πεβὲ δρρ] !ςατίοπβ 
(4.ρ.. ῬΏΠ. 1... 2, ἰν. 8; 2 ΤἼ658. {ἰϊ. 1, 
εἴο., ἔογ τῆς ἔογπιεσ, δπὰ Μαῖὶ. χίν. 41, 
Χχνϊ. 45; 1 Το, νἱϊ. 29; Ηεδ. χ. 13 ἴογ 
με Ἰδεϊεγ). [τ ὁσουτβ 4180 οπος ἰπ ἴδε 
86η86 οὗ " δἱ 1δδι,᾽" οἵ “" δἰτεδάυν" (Αςῖβ 
χχνυῖὶ. 20). ΤΊ ἔοττη τοῦ λοιποῦ, ρτορεῦὶν 
ἃ ἰεπηρογδὶ ρεη., δοιῃ ἱπ οἰαβϑίςαὶ ατεεῖκ 
(Ηετοά., ἰἱ.. 2; Χεη., Ογνγ., ἵν., 4, το, εἴς.) 
δηὰ ἴῃ ἴε ΝΤ (ἀε!. νί. 17), Π45 ἴῃς βεῆβε 
οἵ “ πεποοίοτιῃ "᾿. τὸ λοιπόν οδπ ὃς υβεὰ 
ἴον τοῦ λοιποῦ, Ὀυϊ ἰξ ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶσ 
1παὶ τοῦ λοιποῦ ἰ5 ἐαυδ ἱπιθγομδηρε- 
Δ0]ς ἢ τὸ λοιπόν. Ηετε τὸ λοιπόν 
τις τηεᾶπ εἰπεῖ “48 ἴοσ ψῃδὶ γου 
μᾶνε 5811}} τὸ ἄο ἴῃ δάδάϊείου το ννῆδι ἢδ5 
εθη βαϊὰ " (Μεγ.), οὐ “ πεποείογιῃ "". 
τοῦ λοιποῦ ἰ8 -- “ἐπ τῆς ἤπῖυτε,᾽" “Ὠεπος- 
ἰοτῖ " (ο΄. ΒΙ4ββ, σγανι. οαῦυ Ν. Τ. Ονερα, 
ῬΡ. 94, τορ; ΕἸ]. οἡ αΔ]. νὶ. 17; Τῇαγεῖ- 
Οτίπητι, “εχ. Ρ. 382). Τῆε ΤᾺ ἱπβεγίβ 
ἀδελφοί μον, ἢ ἡ ΚΙΙΡ, πιοοῖ συγβίνεβ, 
δηὰ ὅγσι., Βοῖ., εἴς. ἀδελφοί, νἱπους 
μον, ἰ5 τεαὰ Ὁγν ΑΕῈ, Νυϊρ., Ὑπεοάονς., 
εἰς. Βυΐ τῃε Ὀεβῖ δοογεάϊεά ἰεχιὶ (Β. "Ὁ, 
17, Ετῇ., Ατπι., Ουτ., [μὰς.. [ετγ., εἴς.) 
οπηῖῖδ τῇς ρῆγαβϑε (580 1 ΤΎΓΝΝΗ ΕΝ). Τῆς 
ἐνδνυναμοῦσθε οἵ ἴῃε ΤῈ [8 βυρροτίεὰ Ὁν 
ἴῃς τηᾶ88 οὗ δὐϊῃογίεἰθβ, Ὀὰϊ 18 ἀἰβρίαςεὰ 
ὃν ἴπε βἰπηρὶε ῦσθε (νϊοἢ οσουτγβ 
ἴῃ ΟΟοἹ. 1. 11 ἰῃ Β 17; ΨΏΙσΝ Ἰαϊῖετ 15 
ξίνεπ 4 ρίδος ἰπ τῆς πιδλγρίη ὃγ ΝΗ. 

ῦ 8 ἃ Ρῦορεῖ ραδδίνε --Φ-Ξ “ἴὸ 
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Β ΟΒ. ἰν. 44 "ἰσχύος αὐτοῦ. 

εἶκε χι, τὸ 3 δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι 5 
422 οὐΪγυ ; 
2 Κίηφε ἰϊ. 21. ἀ- Μεαῖι. ν. 28 αἱ. 

Ἰεγῦνσ. νμας Εα. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ νΙ. 

αι. ἢ" ἐνδύσασθε ' τὴν “ πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, “ πρὸς 
πρὸς τὰς “ μεθοδείας " τοῦ διαβόλου. 

« ΟἹ. ἵν. τ4 τε. 

3 εἰς τὸ ὈΕΕ6. ὥστ υμ. ὈΕ ; αντιστ. Κ. 
ἐμεέθοδειας Β' Ὁ», εἰς. ; μεθοδιας ΦΑΒ'ΈΟΘΚΙ, 37, εἰς. 

Ῥὲ βιγεηριπεηθά,᾽" 45 ἴῃ Αςβ ἴχ. 22; οπι. 
ἰν. το; 2 Τίπι. ἰἱ. σ; Ηςῦ. χὶ. 34. Τῆε ἐν 
Κυρίῳ (ἐν τῷ Κνρίῳ ἱπ 3.") ἀεῆπεβ {πε 
βίγεηριπεηΐϊηρ 85 Ολγίσέίαη βιγεηριπεηίηρ, 
βυςὮ 28 οδῃ ἴδκε εἴποις ΟὨ]Υ ἴῃ υπίοπ νυν ἡ 
ΟὨγίβι.-τπκαὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ: απὰ ἐπ ἰδε ῥοισεν οὐ ἠΐξς νεἰραί. 
Οπ τπε ἀϊδβιϊποϊτίου δεῖννεεπ τῆε νάτουβ 
ννοτὰβ ἴοσς σίγοηρί, εἴς., οὗ. οα οΒδρ. ἱ. το 
αῦονε. Τῆε ρῆγᾶβε ἰβ ποῖ ἴο Ῥε τεδυςεὰ 
ἴο “ἴῃ ἢϊβ πιρῖν ρόννεγ," δυῖ Π48 ἴπε 
[011 ἔογος οἵ “ἴῃ τῆς δοῖϊνε εβῆσδον οὔ πε 
ταῖρμς τπδὶ ἰ8 ἱπμεγεηὶ ἰπ Πἰπὶ ". Μεγεῖ 
τᾶΚε8 ἴῃς ἐν 48 ἱπβιυ πΊΘΉ 18] τ “ ὈΥ τη Π5 
οὗ τῇς πιρῃι οὗ πἰβ βίγεηρτῃ ". Βυῖ ἕἰϊ 
[858 ἰἴ8 ὑγορεὲζσ ἕογοε οἵ “ ἰη,᾿ τῆς εθῆςίεπει, 
επεγρεῖῖς ροννεσ οὗ ἴδε 1 ογὰ 5 ἱπμεσγεπὶ 
τοῖσδ δείηρ τἴ8ὲ ργίποίρίε οἵ εἰεπιεπὶ ἐπ 
ψΒΙΟἢ τῆς ἱπογεαβε οὗ βίγθηρστῃ νυ ἢ ἰ5 
Ροββίδῖες οπἷν πεσε ἴπεγα ἰδ υπίοη ἢ 
ΟἸτῖβε ἰβ ἴο σεα] δε ἰἴ8ε}, Βυ ἰἢς καί, 
τῃετγείοσγε, τη ϊ8 οἴδυβε αὐδάς βοπι)εϊῃϊπρ ἴὸ 
τῆς ρτγεσεάϊηρ πὰ ἀοεβ πιοσζε ἴῃδη πεσεῖν 
ἐχῤίαϊπα ἴ. π᾿ 2 Ὅος. χίϊ. 9, ἵνα ἐπι- 
σκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ, 
τῆε ἰάδα 15 ἐπδὲ οὗ τπς βίγεηρτῃ οἵ ΟΠ γῖβι 
ἀεβοεηάϊηρ ἴο γεξέ οῃ οὔς. 

Ψψεῖ. 11. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν 
τοῦ Θεοῦ: ῤῥπέ οπ ἐπα τομοῖς ἀγεομν οὗ 
Οοά. Ἑπυτῖπεῖ ἐχρίαπδιίοη οὗ ναὶ δαβ 
ἴο ὃς ἄοπε ἴῃ ογάες ἴο θεοοσης βίσοῃρ 
ἐπουρῇ ἴο τηεεὶ 411] επεπιίεβ, Ἄἄνεη τῆς 
ἅἄδν!]. τοῦ Θεοῦ ἰδ {δε ρεη. οὗ ογέρίὶπ οἵ 
βομγοξ, τΞ- [6 ῬΆΠΟΡΙΥ ΨὨςἢ σοτηςβ ἔγοπὶ 
ασοὰ οτ ἰ8 ρχγονϊἀεὰ ὃν Ηἰἷπι. Τὸ ρυὶ (δε 
δπιρῃδβίβ οη ἴῃς Θεοῦ (ΗΔτ1]1.} ἰδ ἴο πι188 
τῇς ροΐπι ἀπά ἴο βδυρροβε ἃ ςοῃίγαβι νυνὶ ἢ 
ἔπετε ἰ8β ποιϊμίηρ πεῖ ἴο βυρρεβῖ, υἱς., 
ἢ βοπιε οὐδεν κιπὰ οὗ ραπορῖγυ. Τῇε 
ετηρπαδῖς τπίηρ, 245 τηοϑὲ ἐχερεῖεβ ποίϊος, 
18 ἴῆς πανοπλίαν, ἴῃς ἰάεα Ὀεΐὶπρ ἐπαὶ ψε 
πεεὰ ποὲὶ οὔἱν ἃ Ὀϊνίπε εαυϊρτηεπί, δῖ 
τῆδι ἐφυϊρπιεηΐ ἱπ ἰ18 εορπῤίφίεπεςς, ἱτῃ- 
οὐ ἴδε ΙΔοκ οὗ δῃγ βίηρὶε ραγτί. Τῇ ἴδοι 
ται, ἴῃ ογάες ἴο πιεεῖ οὺὖσζ βρίγιυ] ἔος, 
ννε πεεά ἴο ἴᾶκε ἴο ουγβεῖνεβ 81} τῃδι αοὰ 
τον ἄδβ ἕοσ Πνίηρ δπὰ ἴοσ ονεγοοπιίπρ, 

15 δχργεββεὰ ἴῃ ἃ τε ἶπρ ἄρυγε ἄγαννη 
ἴτοπι ἴπε ννοσ]ά οὗ βοϊΐεγυ. Τῆς ἄγυτε 
οὗἩ τῆς ΟΠ βιίϊδῃ 88 ἃ τψαργυίοῦ ΜΚ Πϊ8 
ἀγνις, τραρές, εἰς. (ὅπλα, ὄψωνια, εἰς.), 
Οσουζβ τερεδίεαϊν ἰπ ἐπε Ῥαυϊίπε νντγῖτ- 
ἴπηρε (οπι. νἱ. 13, 23, χίϊ!. 12; 2 Οοσ. χ. 4: 
1 ὙΤΠαδββ. ν. 8; τ Τίπι. Ἱ. τ8, νἱ. 12; 2 Τί πι. 

ἰν. 7). [π Ὀγίεξες ἔοσπι τῆς ἄρυτε οἵ ἴδε 
ΑΥ̓ΙΟΗΥ ἌΡΡΕΔΙΒ ἱπ τ ΤΉΕββ. ν 8, δπὰ ἰπ 
ἰϊ8 τι ἀϊπηεη 5 4180 ἴῃ [538. 1ἴχ. 17; οὗ. α]5οὸ 
Μυϊβά. ν. τ7, εἰς. πανοπλία [5 ποὶ α’ῬΙΟΜΥ 
δἰ πιρὶν (νυἷῖς. αγαίμγα, Ἡατὶ., εἰς.), Ὀυϊ 
το μοὶς ἀγπιοιν, ἴῃ σςοτηρίετε εαυϊρηιεηῖ οὗ 
ἴδε Κοπιδη ὁπλίτης ΟΥ “ πιλη οὗὨ δΙπι5," 
ςοπδίβιηρ οὗ 58ῖε 4, Πεἰπιεῖ, Ὀγεαδβιρί δῖε, 
ξτεᾶνεβ, βυνογὰ δηὰ ἰδῆςε; οὔ. Τδυς., 0, 
14: Ιβοοσ., 352 Ὁ; Ηετοά,, ᾿., δο; Ρίλιο, 
1 ατος, νὶϊ., Ῥ. 796 Β; δἀπὰ εβρεςϊδιν Ῥοΐϊγ- 
δία, νὶ., 23,2, εἰς. Τῇ ννογά οςουζβ ΟΪγ 
οὔςς ἃρδὶη ἴῃ τἴπε ΝΤ (Πυκε χὶ. 22. Νὸ 
ἄουδε ἴῃς Αονιαη βο]άϊεσ 8 ραγεςυ αν ἱπ 
νίεν. Ῥαδυΐ, τμε Κοπιδπ οἰζεη, νψουϊά 
τῆϊηϊς οὗἉ Πίπη, ἀπὰ ἴτ ννὰβ τῆς Βοσῃδη τηῖ]!- 
ἰδγυ ροννεγ (παὶ δ]1εὰ τπε ἐγε νμεγε Ρδὺ] 
Ἰαδουτεά δπὰ ντοῖε.---πρὸς τὸ δύνασθαι 
ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ δια- 
βόλον: ἐλαὶ γε νιαγν δὲ αδἷς ἐο Ξἰανά 
ἀραϊμοί δε τοῖϊες οὕ ἐπε ἀευΐϊ!. ϑιλῖε- 
τηεηῖ οὗ τῆς οδγεεέ οὗ ἴπε ρυϊτπρ οὐ οὗ 
1818 ρᾶπορίγυ. ὍὙθῃὲ ρεπεῖαὶ βεῆβε οἵ 
ἀϊνεοίέοκ οοπνεγεὰ ὃν ἴῃς βεχίθ]ε ῥγερ. 
πρός νἤεη (ΟἸοννεά Ὁγ ἴτε δος. ἴδκεβ 
ἃ Μ»ὶὰς νατγίεῖν οὗ ἀρρ]!ςλιίοπβ. ἴπ τμῖς 
Βῃογὶ βεπίθηςς ἰξ Ἵχργεββεβ "περέαΐ ἀϊτες- 
τίοη, αὐνε οὐ οὐγεεί, πιὰ ἰοεαὶ ἁἀϊτεςτίοπ, 
αραϊησίέ. ὙΤΒε ρῆταβε στῆναι πρός δε- 
Ἰοηᾷβ ἴο τδ6 βοϊ ἀΐετ᾽β ἰδλησυᾶρσε, Ὀεΐπς 
υβεὰ ἔος Ξἐαμαΐμρ οπες ρτοιπάᾶ, ἴῃ ορρο- 
βἰτίοη ἴο τακὶπρ το δ!ρῃε (ΤΏυς., ν., τος, 
δηὰ οὐ. δρδεὶ., Απηποέ., 1... Ρ.. 493). ἴὰ 
135.1ν. γνε βανε ἦναι ΜἸ τῆς ἀδι. 
Ἐοι μεθοδείας ΤΥΝῊ ρτείετ μεθοδίας. Οπ 
1818 τᾶγε ἴεγῃ, ἑουπὰ πεϊϊπες ἰπ ργοίδπε 
Οτεεῖ πος ἰπ τῆς ΟΤ, δηά ἰπ τῆς ΝΤ οηἱγ 
ἴῃ ἴδε νΟ οσουττεηςεβ ἴῃ τΠ8 ΕΡίβεϊς, βεὲ 
Ο οἴδρ. ἷἱν. 14 ἀῦονε. Τῆε ρ]υγαίῖ ἄἀε- 
ποῖεβ ἴῃς νατγίουβ ἔογπιϑ ννϊοῆ ἴδς με- 
θοδεία, {πε ἐγαζ{πδες, ἰᾶκεβ, ἀπὰ ἰ5 δἕὦν 
τεπάετγεά εἰζπετσ ςἐγαέαρενις (ἡ Ὠἰσἢ Ὀτίπσε 
ουἱ τῆς Φυπάδιηεηιδὶ ἰάθα οἵ νπεέλοά οἵ 
ῥίαμ ἰπ τλε ἀδοεῖ) οἵ τος. Τῆς Ἐπεπ,. 
ἵνεβ ἀδεεὶές ; Τγπά., Οον., Οτγδη., σεη., 
ἰβῆ., αδεαμὶἐς οἵ ἐγαγν αἀτϑαμῖές. Τῆε 

Ῥευΐϊ, διάβολος, 15 πιεπιὶοπεά Πεῖε ἃ5 
πε δυῖμοσ δηὰ ργαοῖίβε οἵ 411 δυδεῖε, 
πια]ςΐουβ βοπεπηηρ. Τα πια]ρπ ρόννεσδ 
οἵ ψῃϊςοῇ ἢε ἰ8 πε ργίηοε σε ποιιοςὰ πεχί. 

Μψεῖ. 12. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν [ὑμῖν] ἡ 
πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα: 70» οκν  γοι»] 
τογοεέϊηρ ἰ5 ποὲ ἀραϊηεί πίῃ αμαὰ δίοοά. 
Ἐδδβοη ἴοσ βρεακίηρ οὗ ἰῆε μεθοδεῖαι τοῦ 
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12. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ ᾿πάλη πρὸς " αἷμα καὶ " σάρκα, ἀλλὰ Ἡετε 

πρὸς τὰς " ἀρχὰς, πρὸς τὰς " ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 'ξ κοσμοκράτορας ε Μαϊί. ὅπ. 
1γ: τος. 

χν. 40; 64]. ἱ. τ6; Ηεβ. ἰΐ. τᾳ; 5ἱγ. χὶν. 18. ἢ ΟΒ. ἱ. 2: γεβ'. ἱ στε οπἱγ. 

ΤΈΟτ ἡμ., νμιν ΒΌΕΟ 52, 115-20, ἱ., 1{., ὅ5υτ., Ατ΄.-Ρο]., 514ν. 4]., [υυςϊῇ,, Ασηδτϑέ. ; 
ΑΌΞΕΚΙΕΙΡ, εἰς., πιοϑὲ πλδ8., Να]ρ., Οορί., ϑ'υτ., αἱ., Τβάγι., ΟἹετα., Οτίᾳ., ἡμῖν δὴ 

ΜΒ, 411 Ογρ., ΗἸ!]., 1ες., Αὑρ.ν Απιδτδῖ, 

διαβόλου 48 ἀληρεῖβ αραϊμϑι νυν Ποἢ τπε 
ΟΠ τ βείδῃ πηυδὲ βίαπά ἢὶβ στουπά. Τῇα 
ὅτι ἰ8 εχρίδηδίοτιυ, -- “" ἴᾷς ννε5. οὗ {δε 
Ῥεν]], 1 88υ, ἴοσ ἰὲ 18 ποῖ πεσε "Ἴδη ΨῈ 
ᾶνε ἴο ἕλος". Τῆε ἴεστι πάλη, Ψ ΠΟ 
ὉσουΓΒ ΟἿΪΥ τΠἰ8 οηςε ἰη ἴπε ΝΊΤ,, ἰ8 υϑεὰ 
ἰπ οἰδβϑίςδὶ ατεεκ οσοββίομδιν ἱπ τῃς 
βέπεγαὶ βεπδε οὗ ἃ δαέξϊς οὐ ςοπηθαὶ (Ἰπ 
ἴδε ροεῖβ, ς.5΄., ΑἍβοῇ., Ολο., 866; Ευγῖρ.» 
Ἡεγαεὶ., 1590), Ὀὰϊ ἀδυδιν ἴῃ ἴπς βρεςϊῆς 
8εῆδε οὗ ἃ οοηϊεϑβῖ πῃ ἴπ6 ἰογπὶ οὗ τογέϑί- 
ἰπρ. 1{ἰὸ 88 [18 ργορεσ βεῆβε ἤεζε, 85 ἰ8 
τηοϑὶ ῥγοῦδοὶς, ἴπαγε ἰδ ἃ ἀδραγίυσγε ἴογ 
τε εἰπε δεΐηρ ἔτοση ἴπε ἤρυτε οὗ {δε 
βΆπορὶν, δηὰ ἃ τταῃβιτίοη ἴοὸ οπα ὑπο ἢ 
τ πρΒ ὉρΡ ἀϊβετεηὶ ἰάεδϑβ. Ηδ8 Ραυὶ, 

ἤδη, ννΠο εἰϑεννῆογε υ868 τῇς πιοε ρεη- 
εταὶ ἤρσυγεβ οὗ τε μάχη, ἴδε ἀγών, εἰς., 
ΔΩΥ βρεοίδὶ οὔ]εοὶ ἰπ νίενν ἱπ βεϊεςτίπρ 
πάλη Πετε ἡ ὙΤδετε ἰ5 ποιπὶπρ ἴὸ ἱπάϊςαις 
ΔΏΥ Βυςῇ βρεοϊδὶ οδ)]εςϊ, ὑπ|ε85 ἱξ ὃς ἴο 
Ὀτίηρ οὐἕ ἴδε λακά ἰο καπὰ παῖυτε οὗ τπε 
ςοηῆιςος, “δε ῥεγεοπαὶ, ἱπαέυϊάμαϊ!πὶηρ 
πδῖυσς οἵ τς ἐποουηῖετ᾽" (Ε11.). Τῆς ἡ 
ἀεῆπεβ ἴδε πάλη ἰπ νίεν;, υὲΣ., ἴδε ρἢγϑὶ- 
Τὶ βίσυζεϊς, 48 ποῖ ἴῃς ἀἑπα οὗ πάλη ψ τῆ 
ἩΡΊΟἢ ψνε ἅτε σοποεγηβά--- ΠΟ ἢ 15 “ ἴοτ 
8 (ἡμῖν). Τῇε ἡμῖν οὔτῃε ΤῈ Πδ8 {δε 
βυρροτῖ οὐ ΦΑ ΚΙΡ, πιοβὲ ουτβίνεβ, δηὰ 
τηοϑὲ Ψεσβιοπβ; ὑμῖν ἰΒ τεδὰ ὃν ΒΡ. Ὁ, 
Ετῇ., αοιῃ., εἰς. ὙΠ οἄδε 18 βοπηιεννῆδὲ 
ἐνεηΐγ θαϊδηοεά. ΤΙΝΗ ρίδος ὑμῖν ἴῃ 
τῆε πιατρὶπ ; [ἀςῇ., Τίϑθοῃ., εἴς., ΚΕΟΡ 
ἡμῖν. Τῆς ἔοτπι αἷμα καὶ σάρξ οςουτ5 
ΟὨΪγ ἢετε δηὰ (δος. ἰο ἰἢς θεβὲ ογ 8) ἱπ 
Ἡεδ. 11. 14. Εἰδβενδεῖς ἰτ ἰΒ σὰρξ καὶ 
αἷμα ; Ὀυϊ τῇς 56 η8ε 18 ἴπε βᾶπης, -Ξ- ἠεδδὶς 
ἀμηιαπίέγ. Τῆς ρῆγαβε οσουζϑ ἔουγ {ἰπλε8 
ἰπ τε ΝΤ,, αἰνναγβ υνἱεῆ {πε βᾶπ)ςε ζεπεζγαὶ 
βεῆβε οἵ πγδῃ ἰπ ἴῆε σῃπαγαςῖογ οὗ ἰβ τοσαῖ- 
πές πὰ ἀσῥεμάεμος, Ὀὰϊ ννἱτἢ δἰ σεν 
νδιυὶης τείεγεποαβ; Ζ.5., ΨΊ τεραγά τὸ 
οὖς εογῥογεαί Ὀεὶπρ ἱπ τ Οογ. χν. 50; 
Ηεῦ. ἰϊ. 14; οὖς ἐπκέφιἰδοίμαὶ! ρονατ ἰπ 
Μαῖῖ. χνὶ. 17; οὖὗ τῤὲγίέμα! σαρδοὶυ 88 
οοηϊγαβίεά νυν τῇ ἱπνίβιδε, ἀϊαροὶς ἀρεηῖδβ 
(ο΄. ΕἸΙ. ου Οδ!. ἱ. τ6). Τῆς ἰάεϑ οἵ εαγηπαὶ 
ἀεοίγες οὐ ῥαδείοης ΜὨΪΟἢ ἰβ δβϑοτί θεὰ τὸ 
τῆε ρῆγαβε ἤεγε Ὀγ βοῖῃε (]ετ., Μδιιδίεβ, 
εἰς.) ψουϊὰ Ὀς εχργεβϑεὰ ὃν σάρξ νἱτἢ- 
ουϊ αἷμα.---ἀλλὰ πρὸς τὰς άς: δκιέ 

αὐκπεὶ ἰλ6 ῥγὶπεϊβῥαϊἑἐϊες. ΤῊς ἐοττηυϊα 
κ-- ἀλλά τηάϊοαίεβ ποῖ ἃ εοπῥαγαίίοε 

περαϊίοπ, 848 ᾿Ξ “" ποῖ 850 τηυςῇ δρδίπβι 
βεβῇ ἀπὰ Ὀ]οοά 5 αρδίηβι πε ἀρχαί,᾽" δὰ: 
8δῃ δῦβοϊυϊε. Μεγεῖ τεραγὰβ πε οἴδιιβε 
8 ἃ οᾶϑε οὗ Ὀγδοῦυϊορυ, ϑοπιε ἴδγηὶ οἵ 
τοτὲ φέμπεγαί βεηβε ἤδη πάλη, ἐ.5., μάχη 
ΟΥ μαχετέον Πανίπηρ ἴο Ὀς υπάετειοοά, -- 
“[ογ ὺ8 ἵπετε ἰβ ποῖ ἃ τογεοέϊηρ ἢ βΈβἢ 
δηὰ Ὀϊἱοοά, θυῖϊ ἃ ἥσλέ νὰ τε ρῥτίποὶ- 
Ραϊδεεβ ᾿". Ὑὴΐβ οπ ἴδε ρτουπὰ τῃδι τῆς 
ἰάεδ οἵ τογεφέϊηρ ἰΒ ἱποοπβίβιεηι νυ ἢ τῆδς 
οὔ ἴδε ῥαποῤίν. Βυῖ Με ἴε ἰδ ἴσας τπδὶ 
ἴδετε 15 ἃ οπᾶπρε ἱπ τῆς ἤρυτε ἔοτ τῆς 
εἰπιε Ῥεΐηρ, ἴπεγς ἰ8. ποιῃίπρ βίγαηρε ἰῃ 
ἴδ, πείῖπεγ ἰ8β ἴβεγε δὴν ἱποοηρτυν ἰπ 
τεργεβαπείηρ ἴῃς ΟΠγίβιίδη᾽ 5 ον δέει ἃ8 ἃ 
τογεσέϊπρ---αῦ ἱπαάϊυϊάμαὶ ἐποουπίες δηὰ 
οπε αὲ εἶοξε φμαγίεγς. Οὐ ἴῃε βεπϑς οὗ 
ἀρχαί, ῥνὶκποιῥαϊἐεἶες οὐ γμίεγς δρρι!ϊεά 
δεῖς ἴο πε ροόοννεῖβ οἵ φρυΐΐ, βεὲ οῇ ἱ. 2ϊῖ 
δδονε.--πρὸς τὰς ἐξουσίας : ἀραΐηςὲ ἐλε 
αμέλογιἐΐϊες. Οπ ἐξουσίαι, πετε ἀεβὶρπα- 
εἰς ἀενποπὶς δυϊῃοτίεἰεβ, 5εεὲ ὁπ ἱ. 21 
ἃῦονε.---πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ 
σκότονς [τοῦ αἰῶνος] τούτον: αραΐπεΐ 
ἐᾷ τοογί ἀεγμίεγς οΥ ἐλε ἀαγάμεςς οὐ ἐλὲς 
τοογί ἃ (οτ, οὗ ἐκὶς ἀαγλπε:ς). τοῦ αἰῶνος 
ἰ8 ἰπβεγιβά δῆτεγ σκότους Ὁν ἴῃε ΤΕ, δηὰ 
ἰ8 ἔουπά ἱπ τηοβὲ ουτγβίνεβ, ἀπὰ ἴῃ βυςῇ 
υποία]8 48 Δ ὍΡΕΚΙΙΡ. Ια ἰβ οπιϊιιεά 
ἐπ ΒΜ ΕΔ, 17, 6γ3, εἴς., ἀπὰ [8 ταὰ- 
Ἰεοιεὰ ὃν ΤΤΆΨΝΗΕΝ. [πῆς ΝΤ νε 
δᾶνε δυςῇ ἀδδίρηδίίοπβ δ8 ὁ ἄρχων τοῦ 
κόσμον τούτον ἡρς χίν. 30), ὃ Θεὸς τοῦ 
αἰῶνος τούτον (2 Οοτ. ἱν. 4), ἀρρἰεά το 
ϑαῖδπ. Τῆς ρῆγαβε κοσμοι δα δον τοῦ 

τούτον οσουζβ ΟΠΪγ πεῖε. Τῆς 
ποὺπ κοσμοκράτωρ ἰ9 ἰουπά ἴῃ ἴῃε Οτρῃίς 
Ἡγτηπβ (ἰ1., 3, οὗ ϑαΐδη), ἱπ ἱπβοσίρίοπβ 
(6. 1., 5892, νἱτῇ τεῖ. το τῆς επιρετγοι), ἰπ 
ἀποβεὶς ψτίεἰπρ8 (οἵ {πε ἀεν]]), δπὰ ἰῇ 
πε ΕδθΡίηίς δὶ ᾿ἰτεγαίωτγε ἴῃ {γα π δὶ ογαϊςά 
Ηεῦτενν ἔογπι (οἵ ἴῃς δηζεὶ οἵ ἀξαῖῃ, δηὰ 
οὗ Κίπρ8 {κε τῆς ἔουτ Ρρυγβευεὰ Ὀν ΑΡτᾶ- 
ἢδπι, δηὰ Νεδυςπαάπεζζασ, Εν:]- Μεσο- 
ἄλοῃ, Βεϊβῃαζζαγ; οὐ. ννειβιείη, ἐπ ἰος.; 
Εἰβομετβ Βηχέογύ, 1,εχ., Ῥ. οοὔ, εἴς.). 
Αςοοτγάϊηρ ἴο ὑδᾶρε 45 ννε]] 45 ἑοττηδίίοῃ, 
τῇεγείοσς, ἰἃ πηεᾶπϑ ποῖ πλεγεῖὶν γΐεγς 
(Εἰδ., 6ἀοι}.}, Ὀυὲ τυογίἀ-γμίεγς, ροννεῖβ 
ἀοπιϊπαιίηρς ἐπε ννογὶ ἃ 48 βδυοῃ ἂπὰ ψννογῖ- 
ἱπῷ ενεζγνῆεῖας. τοῦ 1πλὶτ8 
τῆεῖς ἀοπιϊπίοπ, πούνονοσγ, ἴο ἴῃς του] 25 
ἰτ πονν ἰ8 ἐπ με ἀδγκηςββ οἵ [18 ἱρπογᾶπος 

ἰο Ζϑα ΟΚ ΄. 



Βεζε ΟἿΪγ. 

ΠΡΟΣ ΕἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

Ξ πὶ Μαῖιί. χχίϊ. 18 δ].; Ἐοπι. ἱ. 4οὸ δἱ. 
ο Αςῷ νἱΐ..43, χχ. 13. 14, χχὶϊὶ. 31; 2 τίπι. ἱν. τι; Ὠδαϊ. ἱ. 41; 

ν]. 

13. διὰ τοῦτο " ἀναλάβετε τὴν " πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, 

Ὁ ΟὮ. ἱ. 3 τεβ,; Ῥε. χὶϊ. σ, χινὶϊ. 5. 
]εν. χχνὶ. 3. 

1 Αἀδά τον αἴωνος, νἱτἢ 9 ΞΕ ΚΙ;Ρ, εἰς., ϑυτ.", 4]., Μας., Αἰῇ.-τβ., Οἴσ., Ἡπάει., 
8]. οπι. δ "ΑΒΌΠΕΑ 17, 6γ3, 80, τηοβὲ νββ., Οἴεη., Οτὶψ. -οὔι., Αἰῇ., Επυδ., Βδβ5., 
Νγβ8., Ογτ., Ογρζ., υυςῇ., Η1]., Απιδτγβῖ., [ετ., Τεσί., εἴς. 

δηὰ εν], απὰ βυρρεβίβ ἴῃς ἀεβεϊπαά τετταϊη- 
δἰίοη οἵ [πεὶγ ορεσγαίίοη.--- πρὸς τὰ πνευ- 
ματικὰ τῆς πονηρίας : ἀαραΐηεέ ἐλε τῤὶγὶ - 
ἴονοες οὗ τοἱεκεάμπεςς. Ὑἴπε τερειίοπ οὗ 
πε πρὸς Ὀείοτε εδςῇ οὗ ἴδε ἔουτ ροννοσβ 
πδιηεὰ ἰη τῆς οἶδυβε ἢ48 σῃείοσι δὶ ἴοτςε. 
ϑυοῇ τεπάεγίπϑβ 88. “δρίτίαδὶ υνἱοκεά- 
πε588" (Τγπά., Βι5ἢ., ΑΝ), “βρίπιυδὶ 
οσγδιπεβ8 "ἢ ((ταῃ.), φῤὶγίἐμαϊες πεφπέίαθ 
(Ετδβπι., Βεζα, Δ οἱί., εἰς.), ἂτε ᾿πδᾶε- 
υαῖε. ὙΤΒε ρῆτγαβε τὰ πνευματικά ἰδ 
ποῖ ἴΠ6 βᾶπιε 88 τὰ πνεύ ὅταν τ ἈΡᾺΣ 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ βρελκίηρ {πε φῤεγὶ ἐπῖηιρΞ (80 
ἍΜ !οΙ., "τῆς Θ᾿ Ξἶτυαὶ ἀὐῤάμοι οἵ τκκδᾶς 
Πε88.᾽). [ ἰβ ροβδβίδ]ε ἴῃδι ἔπε πευῖ. δά]. 
μαᾶ5 τῆς εοἰδείϊυε ἴοτος Ὠετε; ἴῃ βυρροτὶ 
οὗ νοῦ Μεγεῖ δηά οἴμεῖβ δάάδυος βυςῇ 
Ἤγδαβεβ 848 τὸ πολιτικόν, τὸ ἱππικόν, τὰ 
Ὠστρικά, εἰς. Βαϊ τὸ πολιτικόν 5: ΕπΠὶ8 

το τηδδῃ ἴπε νος οἵ τπδῖ βεοιϊίοπ οὗ τ1πε 
ΠΟΠΊΤΩ ΠΥ ΜΝ ΐςἢ σοηβίβίβ οὗ πολῖται ; 
τὸ ἱππικόν, αἷΞο τὰ ἱππικά (ΡοΙγὉ., {{].ν, 
114, 5) πιεδηβ εαυαΐνγν ; ἀπὰ τὰ λῃστρικά 
ἷβ υβεά ἔογ ρίγαϊε-νεββεῖβι Τῆς ἴογπ τὸ 
λῃστικόν, ποννενεῖ, 885 Ὀοΐῇῃ ἴῃς βεῆδβε οὗ 
ἱμῶρ (ΤΒυογά,, ἰ., 4. 13), ἀπά τῃαῖ οὗ ἃ 
απᾶ οὗ γοῦδεγς (ΤὨυςγά., ᾿1., 60). ΤὨΪΐΒ 

ΤῊΔΥ ῬεΙδαρΒ ᾿υ 5} ν {πε βεῆβε οὗ Ἄςῤίγίξ- 
δαπάᾶς οἵ Ξῤὶγίίμαὶ ᾿οςίς Ἀεῖςὲ. Βυῖ ἰΐ 
Β66π15 πιοβὲ ςοηβοηδηΐῖ νἹ ὑδᾶρα ἴο ρῖνε 
πε ἴεττῇ τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας (ῃς 
βἰσῃρίε βεπβε οὗ “τῆς βρίγίυ4] τπῖπρβ," 
ὦ.6., “ εἰενιεπίς οἵ ἤογοές οὗ νιἱοϊκεάπεββ,᾽" 
νῖπους σοππεςῖπρς ψΠΠ τὸ τῆς ἀουδιδι] 
ςοηποίϊδιοη οὗ αγρηῖός, ἀοσίς, οἵ ἀογάξς 
(ς΄. ΑδδΌ., ἐπ ἰος.). ὙΠε πονηρίας ἰ5 ἴῃς 
δε. οἵ φμαϊέγ, Ξε ἴπε βρί τἰ-ἔοσοεβ ννῆοβε 
ἐββεηῖίδὶ σμαγδαςῖεσ ἰδ υνοκεάηεβε.---ν τοῖς 
ἐπουρανίοις: ἐπ ἐλ ἀεαυεπὶγ γερίοτς. Οἡ 
τὰ ἐπουράνια βεε ὑπάετ ἱ. 3 ἀῦονε. ΤῊς 
Ρῆσαβα, οὐ νης 1ῃ15 15 τῆ6 ΠΠΠ οσουτ- 
τεποα ἰπ ἴπε Ερίβεϊε, ἴδ πιοϑδὲ πδίυγα! νυ 
ἀπάετϑίοοά ἱπ ἴῃς ἰοεαὶ βεπβε ψῃὶ ἢ τὲ 
888 ἰπ ἴδε ργενίουβ ἰπβίδηςεβι ϑοπὶα 
ἁερατὶ ἔγοτη [18 βεπβε ἀπά πηᾶκε ἰΐ -Ξ- ἐΐὰε 
μεαυεμῖν διοεοίηρςα, σιν δ πε βᾶπὶε 
εἶπε ἴῃς τηεαπὶπρ οὗὨ “ ἔοσ," “ἴῃ θεῃ ΔΓ" 
τὸ ἐν, τ “ ἴοσ ἴῆε ἢεδνεηϊν Ῥοββεββίοῃβ ".. 
80 Ἔνεὴ Οἤσυβ., Τῃεοά., δπὰ Οες., ἔοϊ- 
Ἰοννεὰ ὃν ΜΝ δία, ΔΜοϊ., εἰς. Βυὶῖ ἐν 
οδπποῖς- ὑπέρ ος περί, ποῖ ἐνεη ἴῃ Μαῖῖ, 
νὶ. 71 ]ὁμη χνὶ. 30; Αςῖδ νἱϊ. 29; 1: Οοσ. 

ἰχ. 4. Οἰβεῖβ, τεϊδιπίηρ {πε Ἰοςϑὶ βεπβε, 
ἴδ Κε της ρῆγαβε 8 ἃ ἀεβίρηπδιίίοη οἵ ἴδε 
βοθῆς οὗ ἴῃς εοκδαέ, 6.6. ΞΞ "ἴῃ τῆε Κίηρ- 
ἄοπι οἵ ἤεάνεπ,᾿ ἐδδὶ θείης (δε τερίου ἴῃ 
Ὡς ἢ ΟἸ γι βείαπβ σοπίεπὰ ἢ τῆς 6πο- 
τηῖεβ οὗ αοὰ (Μδιεδί68), οσ “" ἱπ ἴῃς αἱγ᾽" 25 
οοηιϊγαβιεὰ νυν τῆς Ξοἱἑὰ σγομπὰ (Εᾶςκ... 
Βυς τῇς ἴεττὶ 4υ4118ε:8 τὰ πνευματικά. 
Ἑοττιίηρ οπε ἰάθα τντῃ τῆδί, ἰε ἀΐβρεηβες 
ννἱτἢ ἐπε ἀσγεῖς]ε ; οἡ, τὰ πετεινὰ τοῦ ἀέρος, 
Μαῖῖ. νἱ. 26; τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν 
αἰῶνι, τ Τίπι. νἱ. χ7, εἴς. [εὲ ἀεῆπες 
{πε ἀοπιαίη οὗ {Ππεβὲ βρίγιτ-ἔοσοεβ. ὙΤῆείς 
Βαυπῖβ ἀγα ἴΠο86 Βιρεσίεγγεβεσιδὶ σερίοηβ, 
ποῖ ἴδε Βίρμεβε πεανεὴβ ψ πο ἢ ἅτε ἴδε 
ροάς οἵ ἀοὰ, Οἢτίβι, δἀπὰ δηρεῖβ, δυῖ 
ἴποβε ἰοννεσ πεάνεηβ εὶς ἢ ἃστε δὲ οὔςε 
ΒΌΡΟΟΙςβῖ141 πὰ βυροτίεγγεβισαὶ. Τῆς 
ἰμϑύτως δηά ἴῃς ἰάδα πᾶν δε βυρρεβιεὰ 
Υ ἴῃς [ἐν δἢ ποιίοη οὗ ἃ βεζίεβ οὗ βενεῃ 

Βεᾶνεηβ, δᾶςῇἢ ἀϊβεϊπριυίίςῃεὰ ἔσοπι τδε 
οἵδε, {πε τπϊγά οἵ (16τετ) ἴῃς ἔουπδ, 
4.5.» θεΐπρ ἰδεπεβεὰ ἢ Ῥαγαάϊθε. Οἵ. 
Μοτγῆϊ! δῃὰ σμασῖεβ, Βοοῖ οὗ ἐκε δεογείς 
οὗ Ἑποολ, Ρ. χὶ. Ὑῇε ρῆγαβε ὄἽχργεββεδ, 

εζείοσε, το (πὰ βδης ἰάδα δ5 τῆς 
ΡῬῆγαβε τοῦ ἀέρος ἴῃ ἰϊ. 2. ὙΤἢε τεᾶϑοπ 
ΨΜΏΥ ΡΔᾺΪ] υδ68 ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἀπά 
ποῖ ἐν τῷ ἀέρι Πεῖε τδυ ὕε, ἃ53 Μεγεῖ 
Βυρρεβίβ, 8 ὑἸβδῃ τὸ “Ὀγηρ ουξ ας 
δίγοηρὶγ ας ῥοΞςοὶδίς τε βϑυρετυτηδη ἀπά 
ΒΌΡΟΓΙΕΓΓΕβ αὶ παίωυγε οὗ ἴμεθεὲ Βοβεε 
ΒΡΙΣΙτ8 ᾿". βιὰ ΠΕ 

Ψψεσ. 13. τοῦτο ἀναλάβετε 
πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ: τολεγεζογε ΤῊΝ 
ἐπε τολκοὶθ ἀγηιομῦ οΓ Οοά,. διὰ τοῦτο, 
ἰ.ς.,) Ὀεοδυϑε ΥΟῸΣ δπεπηῖεβ ἅγε βοῇ 85 
ἴπεβε. ἀναλαβεῖν ἰ5 τῇς δοςεριοα τοττῃ 
ἴον ἴακίπρ' ὕΡ ἃγπιβ, 85 κατατίθεσθαι ἰΞ5 ἴοτ 
ἰαγὶπῷ ἴμεπὶ ἄονη (Πεῦϊ. ἱ. 41; [ετ. 
χχνΐ. 3).---ἶνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ: ἐλαί γε νιν δὲ 
αὖίε ἐο ευἱμπίακά ἐκ ἐδε ευἱ! ἀαγ. ὍΤΒε 
οὔ]εςῖ οὗ τῆς ἀ; ῆναι, νὲς., [86 ροννεῖβ 
Ἡρώ ἰ5 ἰῇ ἴο ὃὍε υπάδετβιοοά. Τῇε 

πονηρά ἰ5 ἰπδάεαυδίεϊγ ἱπιετρτγειοά 
ἃ8 ἐπε ύαν οὐ ἀφαίᾷ ΤΕ. Βεβπηα) : Ἐπ Δαν ὁ 
7μάρνιεμέ ([ετ.)}; τῆς ῥγεσεπὲ ἐἐΐε (ΟὨγγβ., 
Οες,, οἴς.)---  οἢ ου]ὰ γαῖβεσ πᾶνε μεεπ 
αἰὼν πονηρός ; οἵ τῇς ννῆοϊε ρεγίοά οἔοοη- 
Βιςοὶ ργερασεά ἴοσ υ8 ὉγῪ ϑαῖδη (ΕΚἄςϊο., 
Ηδεχ1]., θε Ννεῖῖε, ΒΙεςεκ, εἰς). Κερασά 



13---14. ΠΡΟΣ ΦΕΣΙΟΥ͂Σ 38ὃς 

ἵνα δυνηθῆτε " ἀντιστῆναι ἐν τῇ “ἡμέρᾳ τῇ “ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα ν» Με. ν. 
Σ κατεργασάμενοι ' στῆναι.3 

ᾳ ΟΒ. ν. τ τεῆϊ. 
ΔΊ ΚΟ χὶϊ. 35 ἃ].; Ῥααυϊ, ἢεζε οὐΪυ ; 

1 κατεργασμεένοι Α. 

14. στῆτε οὖν "περιζωσάμενοι τὴν ἔδα., βετο 
οι 

ΓΞ Εσπι. νἱϊ. 15, 17, εἴς. χν, τᾶ 1.17; Ῥδὺ] ΟὨΪΥ, εχς. σ Ῥεῖ. ἱν. 3; ]δσρεβ φ, 20. 
ΔΏ. Χ. 5; ΡΒ. ἰχὶν. 6. 

Ξστηναι, στητε οὖν Οτίρ., Εὐβεῦ., δπι., [εἴ., εἴς. ; στητε ΕΘ, ἅ, ε, σγρσ. ; 
Ξίαγε ἰϊπουῖ στητε ουν Ν:οϊοτίη. 

τηῦβὲ ὃς μδά τὸ ἔπε ἀεδηϊεη6885 ρίνεη ἴο 
ἐπε ἡμέρα ὃγ τῆς ἀτείοϊε, ννἈοὮ πιατῖκβ ἴὶ 
Ουϊ 28 ἴῃ ΒΟπὴῈ 86η86 ΟΥΓὁ Οἴδεσ ἃ βίπρὶε 
ἄδγν, ἃ οτιιῖοαὶ ἄδυν, ἃ {ἰπ|ὲ οὗ βεου τᾶς 

τι] δηὰ εἰϑ]. Ηεπος ἴῃς οποίος πιυβὲ 
Ῥεῦνεε τπε ἐΐνις ἐμινιεαἑα εῖν ῥγέ- 

ἐφάδϊηρ ἐδε Ῥαγομεία, ἴῃς βεδιοῃίηρ ἀδὺ 
οὔ τῃε ἔπαγε ἰπ νΗΐς ἢ πε ρόννεγβ οὗ Ἔν] 
ΜΠ πιᾶκε πεῖς 1.8ὲ ἀπά ρτεδίεβδὶ εἴογι 
(Μεγεσ, εἴς), δπά τε ἀκγν οὕ υἱοϊεηὲ 
δενιῤίαξίοπ απὰ αεεαμίἐ, ψ Ἀεπανεῦ παῖ 
ΠΊΔΥ ΤοΟζης ἴο 8 ἀυγίηρ ἴδε ῥγεβεηΐ {ἰπ|ς 
{Ε]., εἰς.), “Δτν ἀδν οὗ ννῖο ἢ ἴτ πιᾶν ὈἊ 
βαιά, “18 ἰ8Β γουγ ἤουτ, ἀπ ἴῃ6 ρονγεσ 
Οὗ ἀλικπεββ᾽" (Βδιτυ; 80 δ'5βο ΑΡῦ.). 
Τῆς Ἰδίϊες νίενν ἰ8 οὐ τπε ποῖα το θὲ 
ΡῬτείετγεά.---καὶ ἅπαντα κατε άμενοι 
στῆναι: απὦ λαυΐηρ ἄοηε αἰϊ, ἐο Ξἰαπα. Τὰ 
Α ψε βᾶνε ἴπε νᾶζίδπὲ κατεργι ι,8ἃ 
ταὶββρε! ρ ἴος κατεργασάμενοι οἵ ἔοι 
κατει, οι. Τῆς Νυΐξ. τεπάεγβ ἐπ 
ονιπὲδιες ῥεγζεοεξ ([ΟἸ]οννπρ Ῥεῖθαρβ ἴδε 
τεδάϊπρ κατειργασμένοι). ϑοπιε πηᾶκε ἱξ 
τῷ “Βανίηρ ῤῥγέῤαγεα αἷϊ τὨἱηρβ ἔογ ἴπε οοη- 
βίοι" (Ετδαβπι., Βεζα, εἴς.) ; δυῖ δῖ 
Ψουἀ με Ἔχργεββεὰ Ὀγ βοπῖε 80 ἢ ἔοσπι 88 
παρασκενασάμενοι (1 Οος. χὶν. 8). ΟΙΒεῖ8 
εἶνε ἴε τῆς βεπβε οὗ ουεγῥοτοογὶπρ (Οες., 
ΟἾτγ58., Ηατὶ., εἰς. ; οἷ “ονεγοοπῃς ̓ ἴῃ 
ΑΝ πιασγρί)---α βεηβε ψῃϊοἢ ἰξ ἢδ8, δυΐ 
ποῖ ἰῃ ἴῆε ΝΤ,, 458 ἔα 18 δρρεᾶγβ, δπά 
ΜΙ ΠΙο ἢ νν}}} ποῖ βυὶς τς πεπέ, (ἄπαντα) 
πεῖα. ΤΒοτῖε ἰβ ΠΟ τεάβοῃ ἴο ἀερασῖ ἔτοτ 
τῆς οτάϊπαγν βεῆβε οὗ ἴῃς νεῦῦ, υἱς., πὶ 
οὗ ῥεγῇῆεενε (ο΄. ῬΊαῖο, 1 ατῦς, ἰἰϊ., Ρ. 686 ΕΚ; 
Ηετοά., ν., 24, εἴς.), ἀοένρ' ἑλογονρἀὶν, 
τρογ ἰμρ ομέ, Ἔβρεοῖδιν ({πε κατά δεϊη 
ἱπιδηβίνε) δοσοσρ  βηϊης ἃ ἐδ κῥιε 18. 
Αρρ]ϊεά το {πίπρβ ενὶ] οὐ ἀϊβῃοπουγαθὶς 
1Π|5 θεςοπηεβ ῥεγῥείγαγε. ΤΏεΒβε ἃγς ἴῃς 
δε η868 ΨΏΪΟΒ τὲ ἢδ8 ἰπ ἴδε ΝΤ ρεπεγδιν 
δηὰ ἴπ ἴῆε Ραυϊΐπε υυτιτἰπρβ ἰπ ραγίουϊας 
(Εοπι. νἱϊ. 15, 17; 2 Οοτ. χίϊ. 12 ; ΡΠ]. 
ἐϊ, 12, εἴς. ; δηὰ ἴῃ ἐπε βεπβε οἵ ῥεγῤεέγα- 
ἢ Εοπι. ἰ. 27, ἰΐ. 9; 1 Ὅοτ. ν. 3; 
τ: Ῥεῖ, ἵν. 3). Ὑῇε ἅπαντα τείετβ οὗν!- 
ΟΥΒΙΥ ἴο ἔπε φοη οὶ ἴῃ νῖενν, ἀπά τηδδῃ8 
“411 τη ϊηφβ ρετιαϊ ηἰπρ ἰο γουτ βῖγυσρ!ς ".. 
Τῆε στῆναι, ἴῃ οοηίγαβὲ ἢ ἴδε ἀντι- 
στῆναι οἵ ευἱἑλείαπαίπρ, ἀεποῖεβ {πε ἤπα] 
τεϑυΐο; πε Δ᾽} ν ἴο νυἱεπδίδη ἃ ννεπ {πε 

ΝΟΙ, ΣΙ]. 

Βρδὲ ἰβ οη ἰδ ἰο δε βουρδὲ νἱκἢ ἃ νῖενν ἴο 
Βοϊἀϊπρ' ομθ᾽ 8 Ροβίτίοῃ ννῆεη πε Τοπῆϊςς 
ἰ8 δἴ δη εηὰ,---πείτδετς ἀϊδίοάρεὰ ποῖ ἔε!]εά, 
δυν δέαπάϊηρ᾽ ιοιοείουκ δῖ Ομ Ἐ᾽ 8 Ροβί. 

εἴ. 14. στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν 
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ: τ μαμα, ἐλεγείογε, 
λαυὶηρ ρίγάεα γομῦ ἰοΐνι5 τοί ἐᾷ ἱγμέλ. Ιῃ 
Βογης ἔενν δυϊποτίεεβ στῆτε οὖν [5 οπγϊειεὰ 
(Ν]ςείοτ., Απλδγϑίγ) ; ἰῃ οἴδετβ ἴπε οὖν ἰδ 
οπηιά ᾿" στῆτε ἰδ τεϊδϊηεὰ (Ὁ "Ἐ6σ, 

., εἴς). ὄσφυς ἰβ ἀΔοςεπιυδιεὰ ὀσφῦς 
Ὁ ΜΝ δηάττερ.; Ρυὶ ὀσφύς Ὁγ ΟΓΤΝΗ. 
Ὧε δοζ. στῆτε πᾶν ρειῃαρβ ὃε δεδβί γεη- 

ἀετεά, “ἴᾶκε γοὺγ βιδηὰ,᾽" ἴπε ἀεβπίῖτε οὶ 
δεΐηρ ἴῃ νίενν. ΤῊς βρί τυ Α] τναγγίοσ νῆῸ 
[48 Κερὶ Ὠίβ ροβίτίοη νἱςτοτίουβ δῃὰ βιοοά 
δῦονε δῖβ ςοπαυετεά ίοε ἰῃ οπε “" εν]! ἀδγ,᾽᾿ 
ἷβ ἴο (αἴκα Ἠἰβ βιαπὰ ραΐπ γεδάν ἰὸ ἴδε 
Δηοῖποες βυςῇ οτίεἶσαὶ ἄγ, Βῃου]ά ἰξ σοπια. 
ΤΒε [οἸ]οννίης βεηΐεποςβ εχρίδίη τνϑδὶ μδ8 
ἴο ὃς ἄοπε [δε 18 τῃυ8 ἴο δἰίαηά. ὙΤπὲ 
δοτίβίβ οἂπ βοάγοεῖν ὃε ἴδε οορέφηι ῥΟΥ ΟΥ̓ 
δογίβίβ οσ ἀεβηπιτίοηβ οἵ πε ταν ἱπ νν πο ἢ 
πεν ᾿νεζε ἴο βίδηά ; ἔος ἰξ νου ποῖ Ὀε 
πε πιδεκ οὔτε ροοά βοϊ ἀΐοσ μὲ ἢς Ἰεῆ Πὶ8 
ἐφυϊρπιεπὲ ἴο ὃς δἰϊεπάφά ἴο 111} 1ΠπῈ νῦν 
εἶπηε ἤδη πε Πδά ἴο ἴδλϊκε Ὁρ Πίβ ροβιτίοη. 
ὍΠΟΥ ἅγε ῥσορεσ ραϑβίβ, βίδίί πρ δι Πδ8 
ἴο δε ἄοπε δελοτε οης ἴδῖκεβ ὉΡ δίβ βιδπά. 
Εἰγβὲ ἴῃ τῆς 1188 οὔ {με8ὲε αγιῖςοϊεβ οὗ δαυὶρ- 
τπεπὶ ἰ8 πιεπιϊοηεά ἐδ6 ρίτάϊε. Αρρτζορσὶ- 
αἴεῖν 8ο; ἔοσ ἰδς βοϊ ἀϊεγ τηῖρῃι ὃς διγπιβῃεὰ 
ψν τ ἐνόν οἵδετ ραγὶ οὐ 8 εαυϊ ρπιεηὶ, ἀπά 
γεῖ, ναπερ τπε ρἰγάϊε, ννου!ὰ ὃς πεῖτπεσ 
ΠΥ δοσουϊτεὰ ποῖ βεουγεὶν ἀγπιεά. Ηΐβ 
δεῖέ οἱ δαϊἀγὶς (ζωστήρ οτ ([4ἰετ) ζωνή) 
ννᾶ8 ΠΟ πηεσε δἀογηπηεηΐ οὗ ἴδε βοϊΐοσ, 
δυὲξ δὴ δββεηεῖδὶ ραγὶ οὗ δἰβ εχυϊργηςεηῖ. 
Ῥαββίηρ τουπᾷ τῆς Ἰοἱπβ πὰ ὃγ ἴῃς επά οἵ 
τῆς Ὀγεδβέρίδῖς (1π Ἰδῖεσ {ἰπλεβ βυρροσιηρ 
δε βυνογά), ἴὲ ννᾶβ οἵ εβρεςίδὶ ι8ςε 'π Κεερ- 
ἱπρ οἴπεσ ραζῖβ ἴῃ ρίαςς, ἀπὰ ἴπ βεουγίπε 
πε ρζορεῖ βοϊ ἀϊεγὶν διεἰτυάς δπὰ ἔτεε- 
ἅἄοτη οἵ τηονεπιεπῖ. Τῆς περιζωσάμενοι 
8 θείϊει τεπάεγεὰ (ἢ ἘΝ) “Βανίπηρ 
Ἰγάεὰ γοὺς Ἰοΐῃβ,᾽" ἔπη “ πανὶπς γουγ 
οἶπβ δίτι" (8 ΑΝ} ; ἕος τῆς ρίγαάϊηρ ἰ8 
ἴηε 80] ἀϊεν᾽Β οἵσμ δοὶ ὉγῪ πεὶρ οἵ αοά᾽'ς 
ἔτϑςε (οἵ. Τνὰκς χίϊ. Ῥ δηὰ {πε ἀναζωσά- 
μενοὶ ὀσφύας οἱ τ Ρεῖ. ἴ. 13). Τῆε 
βίηζ. ὀσφύς [5 υϑεὰ πονν ἀπά δραίῃ ἱπ 

25 

τ 
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εἾμακα μα, "ὀσφὺν ὑμῶν " ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν " θώρακα τῆς δικαιο- 
ΜΜκις, μι, σύνης, 15. καὶ “ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας "ἐν “ ἑτοιμασίᾳ τοῦ 

ΤΙ ᾿ 
13; 162. χὶ. Ὁ 5:6 1: Οος. ἱν. 2: γεῆ. . 5. 

τ Μετ νἱ. ο; Αςῖ5 χὶΐ, 8 οοἱυ; 2 ΟἼγοῦ. χχυϊϊϊ. 1:5. 

ἰδ. υΧΧ δβ δε τεπάετίπε οὗ Ὀλεΐ] 
Ξε τλὲ ἵννο Ἰοἷπβ, δηὰ 80 ἰξ ἰδ υϑεὰ ἤδγε 
δηὰ ἰη ΑςἰΒ ἰΐ. 3ο; Ηεδ. νἱῖ. 5, το. Τῆς 
ἐν ἴη ἐν ἀληθείᾳ 18 ἴπε ἐμεέγμ»ε. ἐν, ρετ- 
μᾶρβ ν ἢ δοπιε τεΐίεγεπος ἴο ἴῃς οἵδε 
Ῥασίβ θείηρ τοὐέλέμ ἴτε ρίγάϊς (ΕἸ].; οἷ 
περιεῖ. γος ἐν δυναστείς, Ρ5. ἰχίν. 7). 
Βυῖ ψῆδὲ 18 τη1ῖ8 ἀληθεία νν»ῆϊοἢ 8 ἴο 
τῇᾶκε οὐγ βρίγίτυδὶ οἰποίυτε ὃ [τ δᾶβ 
Ὀεεη ἴδκεη ἰπ τῆς οδ[εοέένε 5εηβε, [ἢ ς 
{1} οὗἩ ἴπε ἀοβρεὶ (Οες.). Βυϊ (δᾶι ἰ8 
αϑετγιναγὰς ἰἸδεπεπεὰ ννἱτἢ τῃε σεσογά (νετ. 
17). [|8 σμδ)εεέέυε ττατῇ (οὐ ν. 9 ἀδονε). 
Βυϊ ἱπ νν»ῆδὲ βεηβε δρδίπ ἡ [π (δῖ, 5808 
Μεγει, οὗ “" μιῆοηνυ οἵ κπονϊεᾶρε να 
πε οδ]εςῖῖνε τῇ ρίνεη ἰπ ἐπε αοβρεῖ"; 
ἴῃ (δαῖ, 45 ΕἸ]. ρυΐϊβ ἱξ, “ οὗὨἨὨ τῆε ἱπννασά 

δοῖς4] δοκηον)εάρτηεπι οὗ τπε ἴσα ἢ δ8 
τ [8 ἐπ Ηἰπι᾽" (ΟὨγιβι). Βυὲ ἴῃ [18 β0Ὁ- 
)εςῦνε δρρ!οδίίοπβ ἀληθεία τηεδη8 τηοβὲ 
οὈνίου5γ {πὰ Δ] ρτδαος οὗ εαπάσην, 
οἱπρεγὶἐν, ἐγμέλ μίμεςς ἔξοδα νἱν 441:}ᾧ.ὲ 
Οος. ν. 8, χίῖ!. 6; 2 ]οδη χα; 3 ]οδῃ 1), 85 
ἴς ἰδ ἀδεὰ 4190 οὗ ἴῃς υεγαεῖίν οἵ αοά 
{ξοπ: χν. 8). [τ Βεεσῃβ 5ἰπΊρ]εβέ, ἔπεγε- 
Ὅγε, δη ἃ πηοϑὲ δοσογάδπε ὙἹὮ ὑδᾶρε το 
ἰᾶίκε ἴξ 80 δεγε (ἢ Οδῖν., εἴς.). Απά 
1815 ῥ᾽ δίῃ σταςς οὗ οῤέεππεςς, ἐγμέμ {μἰπες5, 
γεαϊέέν, πὲ τπιϊπὰ δας "1}} ρταςιῖβε πὸ 
ἀεοεῖῖβ δηά διἐεπιρὶ πο ἀΐβριιῖβεβ ἰῃ οὖσ 
ἱπίεγοουγθα ἢ ἀοά, ἰ8 ἱπάεεὰ νἱῖα] ἴο 
ΟἸ γι βείδη βαίεϊυ δηὰ εβϑεπείαὶ ἴο {πε ἄυε 
ορεζδίίοη οἵ 411 ἐῆς οἴδετς 4υ811π|ε5 οὔομασ- 
δοίεσ. [π [βᾶ. χὶ. 5 γὶρ λἰεομδηδϑς 8 ςοπι- 
δίηεὰ νἱτἢ ττἢ ἰῃ ἢ18 πηδῖξες οὗ σίγα 
--ἔσται δικαιοσύνῃ ἐξ τὴν ὀσφὺν 
αὐτοῦ, καὶ ἀληθείᾳ εἱλημένος τὰς πλευράς 
-ἴη δε οαβε οἵ ἴῆς Μεβϑβίδηϊς Βγάπςῇ ουἱ 
οὗ τῆς τοοίῖβ οὗ [ε58ε.---καὶ ἐνδυσάμενοι 
τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης: ἀκα λαυΐηρ᾽ 
ῥπμὲ οὐ ἐδπε δγεαςέῤ[αίε οὗ νὶρ κέφομϑνδϑς. 
Α8 {δε βοϊἀΐετ σόονεῦγβ μἰβ. ὅγεᾶβὲ υνἱτὴ ἴῃς 
θώραξ ἴο πιᾶκε ἰξ βεουτε ἀραίηβι τῆς ἀϊ8- 
ΔὈΪηρ ψουηά, 8οὸ ἴῇς ΟἾτγίβειδπ ἰ8 (οὸ 
επάυε Πίπιβ6 1} ἢ γίρλέσοιϑηε55 80 δἃ8 
ἴο πιᾶκε ἢἰβ πεαγὶ απὰ υ"}}} ργοοῦ δραϊπβὲ 
ἴῃς ἔαϊΔ] τἢγυδὲ οὗἁ Π15 βρί γί [2] 4884114π|8. 
ΤῊβ δικαιοσύνη 15 τ Κεη Ὁγ 5Ξοῖηε (Ηδτ])., 
εἰς.) 48 ἴδε τὶ ρῃιεουβηεββ οὗ ̓ υϑεϊβοδιίοπ, 
ἴδε τἰρῃίεουβηεββ οἵ δ. Βυὲ {αέέᾷ ἰ8 
πηεπιοποά ὃΥ ἰΐβεϊζ, ἀπὰ δ8 ἴῃε ἀληθεία 
νν88 ἴδε φυαῖιν οὗ τυϊδ λα 88, 80 ἴῃς 
δικαιοσύνη ἰβ ἔπε 4 Δ] οὗ τοσᾶ] σες- 
τυάς (οὐ, Εσπι. νἱ. 13), 88. 86εὲπ ἰπ ἴῃε 
τεβεηεγαῖς. Τῆς ρεη. 18 ἴο Ὀ6 υπδετείοο 

νυ ει. ν. 8; ΒΟΥ. ἰχ. ο, 17 ΟὨΪΥ; [δα. ᾿ἰχ. 17. 
χ Ἡεγοοῦϊγ; -- ες. ἷσ. 37; δες Εζχα ἰδ. 

88 ἴπδλὲ οὗ αῤῥοΞςίίἑοκ οἵ ἑἀεμκεέγ, Ξε ἴδε 
Ὀτχεδβίρίδῖς Ὡς ἢ ἐς εἰ ρῃιεουβπεββ᾽". ἴῃ 
ἴδε ἀπαίορουβ ρϑξβᾶζε ἰπ ᾧ ΤΒεξβ. ν. 8 
πε Ὀτεδδιρίδῖς ἰβ (αἰ ἐλ απὰ ἰουε, απιὰ να 
ΗΝ . παπιεὰ ἐρε, Βεῖπνει ψὨϊςἢ ἰδ ἱπῖσο- 

υοσοὰ ἰλίες ἰπ {8 ραγαρσαάρῆ. ἴπ ἴδε 
ἔα πάδπιεπίεδὶ Ῥάδδεδε ἰὼ ἕξω 11χ. σ7 νὰ 
δανε ἴῃς Ὀτγεδϑιρίαις δηὰ {π6 Πεϊ πιεῖ ἀραῖπ 
τηεπῆοπεὰ τορεῖδεσ, δηᾶ ἴδε ἔογηχοες ἰάεη- 
πδεά ἣν δες νυ ἱἢ γίρλέφοισνες:---ἐνεδύ- 
σατο δικαιοσύνην ὡς θώρακα. 

γες. :5. καὶ ὑποδησάμενο: 
δας: απὦ λανὶηρ τλοά γοιν γεεί. 80 ἴδε 
ἘΝ; θεϊίες (Πδη “ πὰ γοὺς ἔδεϊ βῃοά ᾽ οὗ 
ΑΝ. Τῆς τεΐεγεηοε οοπιεβ ἰῃ πδίυγα]ν ἴῃ 
ςοπηεδοῖίοη ἢ τμε στῆτε. Ὅῆε βοϊάϊετ, 
Φἢο 1] τᾶκε (Ὠ18 Ζἑαμά, τιῦβὲ ἕδνα δἰ5 

ἔξει ρτοϊεοιεά. Τῆς Ηεδ. Ὦν», ταπάαὶ, 
58. τερτεβεπίεὰ ἴῃ τῆς Γ,ΧΧ ὃν ὑπόδημα, 
ὙΠοἢ Αἴ5ο ὁσοὺτβ γερεδίςαϊυ ἴῃ τῆς αο9- 

8 δηά Αοςἴδ, σανδάλιον Ῥείπε αἰβο υξεὰ 
1 ἴῃ (τς ΝΤ (Μδζχκ νὶ. ο; Αςῖϑ χίϊ. 8), 

δηά ἴῃ ἴδε ΓΧΧ, δ νγῸ}} 85 ἴθ 1οβρρῆυς, 
ΜῊ ἴτε δᾶπιε ϑεηθδε. Ηεστεε, πονετνεσ, 

τῆς νεδβ ασν βαπάδὶ (Ηεὺς. ὙἼΝΝ, [ελ. 
ἶχ. 4; [,Δῖ, εαἰέρα; οὗ. ]οβερῃ.; γεν. 
Μϑαγς, νὶ. 1, 8, ἃ ΤΩΝ Ακαξδ., δὰ 5) 
18 ἱπ νίενν, ὙΠ ἢ ῥγοϊεοιεὰ δε ϑοϊ ἀϊεσ᾿8 
ἔεεὶ δηὰ τηδᾶς ἱξ ροββίϊ]ς ἔος δἷπι ἴὸ τσὔῆονε 
ψἢ αυϊοῖς ἀπά σετγίδιπ βίερ. -ν ἔτοι- 
βμασίᾳ: εὐὐέλ ἐδ ῥγεραγεάκε45. ΤῊΕ ἴοετα 
ἑτοιμασία οτουτβ ἐὸ ἰατεῦ, στοος (εξ. 

ἿΡ ων Ῥ. 24; ]Οβερῆ., Απέϊᾳ., χ., σα 
2 ἩΥΤᾺ εἰς ΧΧ (ο΄. Ῥε. χ. σγὴ, ἔος τὰς 

8581. 8] ἑτοιμότης. [ἰ πηεδπ8 (α) ῤῥγεῤῥαγ- 
αέέοη ἴῃ ἴῃς δοῖνε βεῆβε οὗ "παλέηρ γεαὰγ 
(ννιβάοπι, χίτϊ., χ2); (δ) ἃ ςέαές ὁ ῥγε- 
Ῥαγεάδιες ΨΒεῖδμει ἐχέσγπαϊ (ε.ρ., ἵπτπους 
εἰ ἱμασίαν εἰν, [ΟΒΕΡἢ., Απέϊ6.» 
ΧΟῚ, 2), οὐ ἑμέσγημαί ἵρε. Χ. 17}; Ρεσβδρβ 
ΑΑΪ8ο0 (ε) δοπιεϊδίπρ ἄχεὰ, ἃ γομπάαίϊον 

(ΞΗεΡ. 2 ; Ῥαη. χί. 7). ϑόῖης βᾶνε 
ξῖἴνεη ἴξ [18 ἰαβὲ βεπβε Πεγε, εἰτῆοσ ἃ5 -- 
δἰεααςίπεες ἰπι Κεερίηρ ἴδε ἐδ ἢ, οἵ 845 - 
ου ἴδε γομπάἀαέέον, ἴδε βίγοηρ δπὰ ςεσιδὶπ 

ομκμά, οἵ τῆς ΟἸγβιίδη τεϊ σίου (Βεπρ., 
Ἰεεῖ, εἰς.). Βυῖ ἐπ Παιπῆοπυ νπτ τε 

ξεπεγαῖ ἰάδα οὗ ἐπε εἰδῖοδὶ εαυΐρταεης οὗ 
ἴῃε ΟἨ τ βείαπ, ἰξ πιεᾶπβ γεαδέπεςς, ῥγε- 
ῥαγεάηεες οὗ νεὐμά. ΤὙδε ἐν 8 ἀραῖπ δε 
ἐηπιβέγιρ. ὑσερ.---τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρή- 
γης: οὐ ἐδε Οοεῤεὶ οὔ ῥεαεο. Τῆς ἄγει σεῦ. 
15 (δδὲ οἵἉ ογίρίη, [ες ϑεοοηάᾶ (δαὶ οὗ ἐοπ- 

ι τοὺς πό- 
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᾽ εὐαγγελίου τῆς "εἰρήνης, 16. "ἐπὶ! πᾶσιν " ἀναλαβόντες τὸν γ ετε 
" θυρεὸν τῆς πίστεως, “ἐν ᾧ δυνήσεσθε3 πάντα τὰ βέλη τοῦ “πονηροῦ 

ΖΊ,ΟΚε ἰἰΐ, 20, χνί. 26; 2 Οος. νἱϊΐ. 4; ΟΟἹ. (δ. 14; 1 ΤΒεδβδ. ἰἢ,. 7, ο. 
ς ϑίπιρὶν Ἰοολὶ, βεα σία. 

ΧΧ. 4; [68. 111. 5; Εοπι. Χ. 15. 
Δ 'Ννετ. 13 τεῆ,. Ὁ Ηετε οηἱν; 2 Κίηρε ἱ. 21. 

Χἰΐ!. το ἃ]. ; (α Ὑ8εδβδ. ἐἰϊ. 3) 7 σ Ἰοβ 11. 13, ν. τδ. 

Οὔἷν ; δεα 
Ματκὶ. 
14: Αςιῖβ 

ἄξιίΜαῖι. ν. 47, 39) 

Ἰφπι ΑΌΕΈΟΚΙ, εἴς., ϑυτ.-δογ., Αστη., αοίῃ., Οἢγ,., Εὐτῃ., εἰς, ; ἴοτ ἐπι, ἐν ΒΡ 
17, 26, 31-7, 80, 118, 213, [τ., ΝΙς., Μεϊδοά., ΝΑΖ., Ογτγ.-Ἴ)εγ., Ογρσ., εἴς. 

3Ξδυνασθαι ΕΘ, ἀ, ε, ἔ, 5, πὶ, Νἱςῖος., [6τ. 

ἐεμὲς, τα “" ἴῃς ρτεραγεάπεββ νηΐ σοπηεβ 
ποτὰ ἴῃς αοΒρεϊ οϑβε τηεββαρε 18 ρεᾶςς᾿". 
ΤΕ εἰρήνη Πετε 15 ἀουδιε88 ῥεαςς τοὶ ἐὰ 
ΟΘοὰ (οπι. ν. 1), δαὶ ρεᾶοε ψῃϊ ἢ δίοπε 
ἱγαρασίβ ἔπε βεπβε οὗ γεεάογ, γεϊΐενεβ 8 
οὗν παι Ὀυτάεηβ υ8, ἀπὰ ρίνεβ ἴπε βρίτὶϊ 
οὗ οουτάρεουβ τεδάϊηεββ ἔοσ ἴ8ε Ὀδίιε 
ΜΠ αν]. ὙΒῈ ρῆγαβε ““ἴπε ἀοβρεῖ οἵ 

8. ς᾽ ἰβ εἰβεννῆεσε αϑβοςϊδιεὖ τῇ {πε 
τἸάεα οἵ τπε τηεβϑβαρε ργεδοδεά (188. 111. 7; 
Ναῆυπὶ ἱ. 15; οὐ. Εοπι. χ. 15). Ἦετε, 
Βοψανετ, {πε τεδάϊπεββ ἰβ ποῖ Ζεαὶ ἴῃ 
ῥνοοίαἱνεῖηρ τλε Θοβρεὶ, θυ ργοτηρετυάε 
νυ τεΐεγεπος ἴὸ ἔπε εοηέεί. Ὑῆς ῥγεέ- 
ῥαγεάνπεςς5, ἰῃε πχεπίδὶ δἰδογὶτν υἱεῖ νυ Πιο ἢ 
ΜῈ ἃ1ὲ Ἰρβριτοα ὈΥ ἴδε αοδροὶ ἡ ἰϊ8 
τηεββᾶσε οἱ ρεᾶσε ὑπ αοά, ἰ8 ἴο ὃς ἴο 
5 ἴῃς Ρῥτοίδοτίοη δηὰ εαυΐϊρπχεπὲ ψνΙ ΒΕ 
πε ϑαηάδ]β δὶ σονεῖ ἢΐ8β ἔεεϊ δῖε ἴο 
τῆς δβοϊἀϊετ. ΤῺ (ἢΐ8 ννε 8Π411 Ὀς μεϊρεὰ 
ἴο ἴδε ἔπε ἴοε ψ τ σουταρε δπὰ νἢ 
Ῥτοτηρετυάς. 

γεςσ. 16. ἐπὶ [ἐν] πᾶσιν ἀναλα 
τὸν θν τῆς πίστεως: ἐπ αὐάιέίον ἰο αἷϊ 
(ος, τοιέκαϊ) ἰαξίηρ τ ὐόμ ϑβλϊεἰά ὁ {αἰέλ. 
ΤἼε τεδάϊηρβ νασὺ δεῖνεεπ ἐπί δπά ἐν. 
ὙΠε ἔοστπεσ, τπαὶ οἵ ἴῃς ΤΑ, 8 βυρρογίεά 
ὃν ΑΠΘΚΙ,, πιοβὲ οὐυγείνεβ, πὰ βυςῇ 
Μεσβίοπβ 88 τῆς ϑυτ.- Ρ, ἀπά τῆς Ασχι.; 
τῆς Ιατίετ, ΌῪ ΒΡ, 17, ὅϑυ:.-Η., Βοῆῇ., 
γυϊρ., εἰς. ΤῊς Ἰδιϊεν 18 δοοεριςα ὃν [, 
(ποπ-ιαγρ.) ΤΤΙΝΝΗ ΕΝ ; δπὰ ἢ ἰτ τῆς 
8εη86 ἴδ “ἐμοῦ αριοηρ αἰϊ,᾽" ἀρτῖγ τεπδεγεά 
τοίέλαὶ ὉΥ τῆε ΕΝ. Ὑντ ἐπί τῆς βεῆβε 
ΜΠ ς πείτδες “ ἀδουε 411 (ΑΝ) 85 ἱ- 
»ιοϑέ ἐεῤσοίαϊϊγ, ποῖ “ οὐεν 411," νυ τοῖετ- 
εηςς ἴο ῤοΞῥέέοη ; δαϊ, ἰη δοσοτάδηςε τ Β 
εἰ δεπετῖᾷὶ ἰάθδ οἵ “" ἀαδετοι. τ ιν 

ττίοτ " εχρτεββεὰ ὃν ἐπί (εἰ Ε!].), ἐπ 
αὐὐάϊέϊοη ἰο αἰΐ (οὗ. τὰς 111. λο). θνρεός, 
ἴῃ Ηοτηεσ - ἃ βίοης ρυὲ αραϊπβὲ 8 ἄοοσς 
(θύρα) το Ὀ]οοῖς οτ 5πυι ἰε (Οά., ἰχ., 240, 
εἰς.), θὰ ἰαῖοτ -Ξ ἃ βσἀέεα, 18 186 ἴαγρε, 
οὗΐοηρ, 58Π|εἰὰ, [,4ἱ. Ξενέμνε, 38 ἀϊβεῖη- 
βυϊεπεά ἴτοπὶ ἴπς 5πΊ8]1εσ, οἰσουΐας ἀσπίς, 
τῆς [,δἵ, εἰδῥεμς. Τὰ 15 ἀεβογί θεά Ὁγ Ροΐγ- 
δίυδ (νὶ., 23, 2) 88 ἵπε ἔγβε ροζίίοη οὗ ἴῇς 
πανοπλία, ἀπά 15 ἀρρτορτγίδιε ἢεγεὲ ψνῃετε 
τῆς ΟΒ τί βείδη ἰβ ργεβεπιεὰ υπάεσ με ἤρτγε 
οὔ πελνγ-αγιηεὰ βοίϊάϊεν. τῆς πίστεως, 
τε φεη. οὗ αἀῤῥος. οὐ ἑάφηί έν, τ “' τῆε 

Βῃιε] ἃ ΙΓ ἐς, οὐ εοριϑίςές οὐ, ταϊτῃ "; 
πίστις Πανίηρ Πεῖὲ 4150 18 ἀϊδβεϊηςεῖνα 
ΝΤ βεπβε οἵ Ξςαυέηρ [λἰ1---ἴηε τΑἢ Ὁγ 
ψ ΒΟ οοπε ἴπε Ὀινίπε ἐογρίνοηςββ πᾶ 
ἴδε ρονεσ οὗ ἃ πενν [1{ε.---ἐν ᾧ δυνήσεσθε 
πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρω- 
μένα σβέσαι: κρΝΑ γε δλαϊὶ δε αδίε 
ἐο φμεπεῖ αἷΐ ἐλε βεγν ἀαγές οὕ ἐὰε ευἱΐ οπδ. 
ἐν ᾧ -- “Ὁν πιεδῃβ οἵ Ψῃςἢ,᾽ 85 ἴῃς βηϊεϊὰ 
ἰβ ρῥδοεά θεΐοτε υ8 ἴο οονεσ 8 ἔγοτῃ ἴπε 
βίσοϊε. ὙΏοτα 18 ΠῸ πεο}ββιυ ἴοσ ρυκείηρ 
ου δυνήσεσθε τε βεη8ε οὗ [ἢς τεπιοίε 
ἔυξυτε, 248 ἐξ τῆς ᾿ἰαβδὲ σοπῆϊοις ργεσεάϊηρσ 
τῆς ᾿υάρτηεπι (Μεγ.) δἴοπε ννεῖςε ἰπ νίενν. 
Ιε τείεγβ ἴο ἴῃς πίυγε ρεπεγα ]γ.---ἰο ΔΠΥ 
τἴπιε ἱπ οὺς ΟΠ τ βείδη σοῦγϑε νη νὰ 584} 
πεεά ϑβρεοίαὶ ροννεσ ἔογ βρεοΐαὶ δββδυ]ῖ, 
Τῆε τί. τά 18 οὐ τἰεὰ Ὀεΐοτε πεπυρωμένα 
ὃγΥ ΒΌ 56, εἰἴς., δθυϊ ἱπδετίεᾶ Ὁν τῆς πηδ88 
οὗ αὐυϊποτίεῖεβ. [Ἃς(6.ἢ. ἀεϊεῖεβ ἰτ; Ττεᾷ. 
δηὰ ΝῊ ὑγδοκεῖ ες, Ὑῆε δπδγίῆγοιυβ ρδᾶγ- 
εἰςῖρῖε πυρῆς πᾶνε ἴδε αυδ! δεῖνα ϑεπβε, 
Ξε “δεε-ἰρρεά 85 ἴδεν ἀγε ᾽᾿ (5ο ΑνδὉ.). 1 
ἴῃς διίοϊε ἰβ γεϊδίηςά, ἰὲ ννου]ά δ6 ᾿πιρ]εὰ, 
85 Μεγυοῖ σγεηδεκβ, ἰπαὶ ἴῃς ψἱοκεά οπς 
[ι88 8130 ΟἾΕῚ ἄστον ἴο ἀϊϑοπαγρε θεβίεβ 
ἴδι686 ἔξδγβοηε δηᾶ ργε- τὶ πεπεν ἀεβίσγας- 
εἶνε Οομεβ, ψνὩ] ἢ δα τηεητοηςα Πετε ἴῃ 
ογάςδγ ἴο Ἔχργεββ ἰπ (8 υἱπιοβὲ ίοτος πα 
ἴεσσγοσ οἵ {πε δίζαοκ. Τῆε βέλη ἰπ νίενν 
81:6 ποῖ ῥοΐδοπεά ἀττονβ (εἴκετε ἴο, 8 8 
βυρροβεάᾶ, ἰπ Ἰοὺ νὶ. 4; ΡΒ. χχχυϊ. 2), 
Μ ΠΟ ἡνατε τοὶ Μαρείηρ τα ΐββιϊθβ ; δὰ 
δίτοννβ {ἰρρεᾶ υἱὮ ἴον), Ρἰτο ἢ οὐ βυςἢ 
Ἧκε πιαϊεσίαὶ, πὰ δεῖ ου σε Ὀεΐοτε πεν 
ὑεῖς ἀἰοςματρε, πε πυρφόροι ὀΐστοί 

υογά,, 1ϊ., 75, 4), ΟΥ Ὶ πυρφό 
Ὀϊοά., χχ. 96), ἴῃς "καἰ φοϊα υϑεὰ Ὁγ ἐδε 
Ἐοπηδηβ ((ῖς., Ῥγο ΜπῈὶ., 24), δες Οτεεῖκε 
(Ηετοά., νἱϊΐ!., 52), δηὰ, 85 ἴὲ ννου]ᾶ βεεπὶ, 
πε Ηεῦτγεννβ (Ῥ8. νἱῖ, 13). Τῆε σβέσαι 
[88 118 οννῃ ἀρργορτίδίεβββ ἤεσζε, ἴδε θυ- 
ρεός Ὀεϊηρ' ςοπδβιγυςιεά οὗἉ πιδίετία] (ννοοά 
δηὰ Ἰεβίπεσ, Ροΐυν., Η σέ., 1ἴ., 23, 3), 
ΜΏΪΟΠ ποῖ ΟἹἷΐν ρῥγενεπίθα {86 πηῖ88116 
ἴτοτὴ Ῥεπειγδἴπρ, Ὀυϊ νν8β ὑγοοῦ δραϊπβί 
ἰξ8 ὅτε δπά ἴεῖ ἰξ θυγη ἰΐθεῖ οἱ. τοῦ 
πονηροῦ, ἴῃ ΠαΙπίοῖΥ Ἡ (μὲ επετζαὶ 
ἰάεα οἵ ἃ Ρεῦβοῃδὶ ϑίδῃά δραίηϑι βρίσίτυδίὶ 
ἴεν, τοῦδέ δὲ πηδδο., “"(ἢς Εν] Οης,᾽" τδε 

εν]. 

᾿ᾷ 
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ει Οος. νἱ!. τὰ Σ " πεπυρωμένα ᾿ σβέσαι. 
9 Ἡ 4 (ος. 
χὶ. 20; 
2 Ῥεῖ. ἐϊ. 
12; εν. 
ἧ, 15, 1. 
18; Ρτον. χ. 20. Σ 

ΒΙ κε ἡ, 30 τεῖῆ,; Αςἰδ χχν]ϊ!. 28. 
1 ΘΒ. ν. 26 τεβ΄.; Αςῖδ σν. 27, 32. 
αν. 4; 2 ΟΒτοῦ. νἱ. 19 δἱ. 

ΞΊνυκε 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

ἐἰϊ, αδ, χνὶ. 6, χχιΐ. 17 ΟὩΪν. 
τὰ 2 (ος. ἰχ. 12 αἱ. ἔγ. 

ΥΙ. 

11. καὶ τὴν " περικεφαλαίαν τοῦ 
" σωτηρίου ᾿ δέξασθε, καὶ τὴν "μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν 
᾿ ῥῆμα θεοῦ, 18. " διὰ πάσης " προσευχῆς καὶ " δεήσεως προσευχό- 

ἍΜεῖι. χιϊ. Ἄ ΑΜ ΕΣ ὐμποι ν το; Ηδῦ. χί. 34. Εν ΎΒεκβ. ν. 8 οὩΪΥ ; ε8. 11χ. 17. 
κ Ηεδ. ἵν. τΞ αἱ. ἔγ. 

Ὁ Αςἴα. ἱ. τ4; ῬΒΙ]. ἱν. 6; ᾿ Τία:. ἱΐ. 

1 Ἰηβοτῖ τὰ ΒΑΘ ΈΚΙΡ, εἴς., ΟἹεπι., Οτῖρ., εἴς. ; οπι. τα ΒΌ “ἘΠ. 

50 πηι. δέξασθε ὈΕΟ, ἅἁ, ε, κ, πι, Ογρς., ἴχυς., Νίοτοτίη, ; δέξασθαι ΑὉΞΣΕΚΙ;Ρ, 17, 
εἴς. 

ψετς. 17. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ 
σωτηρίου δέξασθε: απὰ γεεεῖνε ἐλ ᾿εἰνιεί 
οἵ τα ναηίοη. Τῆς Τοπβίτυςτοῃ οπαπρεβ 
δεῖς, 88 ἰ8 οἔϊεη ἰῃς ο486 ψίι Ρδυϊ, δὰ 
Ῥᾶββεβ ἵτοπὶ {πε ραγιςὶ ρία! ἔοστη ἴο τς 
ἀΐγεςι ἱπηρεγαῖῖνε. Ὑεῖα ἰβ ΠΟ πεοςβϑιτυ, 
Βονενεσ, ἴοσ πιαγκίης τἶ8 Ὁ ἃ 111} βίορ 
δὲ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴδε ργεςεάϊῃηρ βεηΐεπος 
(νἱῖὰ Γρὰςἢ., Τί βος., ἀπά ΕΝ). δέξασθε 15 
οπιϊτιοὰ Ὁν Ὁ" ΕΘ, Ογρ., εἴς., δῃὰ Ῥεοοτηεβ 
δέξασθαι ἰπΠ ΑΞ ΕΈΚΙΡ, 17, εἰς. Τδε 
νετῦ [48 118 ὑγορεσ βεῆβε ἤεσγε, ποῖ ΤΏ γο υ 
“Ὑκε,᾽" δυῖ “ τερεῖνε,᾽" ἱ.4., 88 ἃ »͵ἿΆ ἔγοτ 
πε 1,ογά, ἃ τπίηρ ργονίἀεὰ δηὰ οβεγεὰ 
ὃν Ηΐπ. Τδε ἀσίνιεέ τεαυϊτεά ἴον τς 
ἀείεποε οἵ τῇς δεαὰ 8 ἰηϊτοάυςςα δοῖἢ 
ἴῃ 58. 1ἴχ. 17 δἀπὰ τ ΤὭεββ. ν. 8. [ἴξ ἰ8 
ποϊίοεά Ῥεΐοτς ἴῃς “τσογά; ἴοτ, ἴῃε Ἰεῆ 
μαηὰ μοϊάϊπρ πε βίο] ά, ννμεη ἔπε βυνογὰ 
18 σταβρεὰά ὃγ τδε τίρῃξ, ἴποτε ταπιδίῃβ πὸ 
μαηὰ ἔτος ἴο ραῖ οἡ ἅῃγ οἵδεγ ρασί (Μεγ.). 
τοῦ ρίον ἰ8 αραὶπ δῇ αῤῥος. Βεη, τε 
“16. δείτηες ΜὨΟἢ ἐς βαϊνδίίοη ἡ. [ἢ 
τ Τπεβδ. ν. 8 ἴμε Πεϊπχεῖ ἰ8 ποῖ ἴῃς βδῖνα- 
τίοπ ᾿εβεῖζ, 48 ἢετε δπὰ ἴῃ 1588. ᾿ἶχ. 17, δυὲ 
«ῃς ἀοῤό οὗ ἰΞ. Ραυ}}8 υδυλ] ἴαστῃ 18 

ρ [π Τίς. 11. χὰ ἢς 0868 ἴῃς δά]. 
σωτήριος ἴπ δε βδεῆβε οἵ “ Ὀγίηρίπρ βαῖνα- 
ἄοη ". ΤῊΐβ 8 ἴδς οἷν ἰπβίδηςε οὗ δ΄β υ568 
οὗ ἴδε δϑβίσ. πουΐεγ ἴοσ ρία. [Ιεὲ 
οοουςβ, δονγενεσ, ἰπ ΓυκΚε᾽ 5 τι πρ (κε 
11. 30, 1.6; Αςῖ8 χχνῖ!. 28, ἀπά ἴῃ τπε 
1 ΧΧ)}.---καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ τος: 
«πὰ ἐκε ξιοογά οΥ ἐκ ϑῤιγὶέ. ὙὍὙΒε ρεη. 
Ἰετα οπποῖ ὃς ἴπδιὶ οἵ αῤῥος. (ΑἸ ΠΟΘ ρΡΉ ἴξ 
͵8 80 ἴδκδεη ὃν Ηατγὶ., Οἱ βῆ., εἴς.), ἔοσ τῆς 
4ο]!οννίηρ εχρίδηδίίοη τεπάθεβ τπδὲ ἱπερί. 
Ιεπιυδὶ δὲ ἔπε ρεη. οἴογίρ έν, -Ξ “ἴῃς βυνοτά 
βυρρίἰεά ὃν τᾷδε ϑριτϊε.--ὅ ἐστι ῥῆμα 
Θεοῦ: τολίελ ἐ5 ἐὰλε τοογὰ οὗ αοἄ. ϑοτὰς 
ΒΓΔΠρεΙΥ τῆᾶκα {πε ὅ τεῖεσ ἴο ἴῃς πνεύ- 
ματος, -- "τῆς ϑρίγι ΠΟ 18 ἴῃς νΜοτά οὗ 
αοὰ" (ΟἸ8:., νοπ ϑοά., εἰς.) ; δυῖ πο- 
ψἤετα εἶβα ἰΒ ἰῇς ϑρίγιε ἰδεπ βεδ ἢ 
τῆε νοτά. Τβε ὅ ἰ8 ἐχρδηδίογυ οὗ ἴδε 
μάχαιρα, (ἢς πευϊ. ἔοττα Ὀεΐπρ ἄμε ἴο {πε 
υϑυ8] δἰἰγαοιϊίοη. [π Ηεῦ. ἵν. 2 ννε Βᾶνε 
1δε λόγος τοῦ Θεοῦ ςοπιρατεά ἰπ τεβρεςὶ οὗ 
Βυρεγίος βμᾶγρηεββ οσ ρεπείγαπρ Ρονγεσ 

ἴο ἃ ἐιτσο-εὐἀρεὰ Ξινογά. Ἡξεῖε “κε Βᾶνε 
ἴδε ρῆγαθε ῥῆμα Θεοῦ, νΠΐςΒ ἷἰΒ ἴο δε 
υπάετβίοοά, ἴῃ ἀοςογάδπος ἢ ἴδε ρτορες 
Βεῆδε οὗ ῥῆμα, δ5 ἴῃς τῤολεπ ννοτὰ, ἴδε 
δν»εαρλεά Αοβρεῖ, δηὰ εἶἰῖβ ἴῃ 118. Ἰεηρτα 
δηὰ Ὀτγελάϊῃ--οὶ πῃ ἴῃς εονεακάνσαίς 
οἵ Θοἄ οηἷγν (ΕἸαῖι), πος ἴῃ Ηΐβ ἑλγεαέει- 
ἑηρς αἴοις (Κορρε), ποῖ Ἄνεὴ γεῖ ἰῃ ἴδε 
86 η8ς Οἵ ἴδο τογέέέεη νΝοτά, ἴῃς ϑεογίρτοσες 
(Μουϊε). Τῆς εινογὰ ἰβ τς οὔἱγ οϑεπεῖνἊ 
ΨΜεάρου ἴῃ {πε ραπορὶν. Βυῖ ἴξ ἰ5 ἱπάϊ5- 
Ρεπβδθϊς. Εοσ, ἢ }ς ἴδε ΟἸ χείλη 50] ἀϊετ 
18 ἐχῃϊ δε Ποτα τηδίπὶν ἐπ πε διεϊιυάς οὗ 
ἁἀείεηςς, 45 οπεὲ ννῆο εἰαπάᾶς, 'ἰῃπ οτάεσ ἴὸ 
ἴακε δίβ Ῥθειθο δπὰ Κεερ μὶβ στουπά, 
ἴῶγυδε δηὰ συλ 1} Ὅε τεχυϊτοὰ. Τδε 
Ῥτεδοῃβεά ἀοθρεὶ, “"ἴπς ρονεσ οἵ αοά " 
(σαι, ἱ. τ6; τ Οος. ἱ. 18), ἰ ἴδε νσεᾶρου 
τονε ὃν ἴπε ϑρίγίε ἕο πιδεϊϊηρ τε 

ἀηρε οὗὨἨ τῆς δϑβδαϊϊαης δῃὰ δεδιὶηρ Εῖπι 
νι ταῖβ τῆς ἀεϑοτρείοη οὗ τᾶς 

ῬΆΠΟΡΙΣ φοπηεβ ἴο Δῃ επά. [ζ ἢδβ ποὶ [0]- 
οννοὰ ἢε υδιδ] ψγ, θὰ Βδ5 εξ ουἱ ςες- 
τίη ραγίβ (ςΞῤδαν οἵ ἰαποε, απιὰ ργεαῦες, ἴὸ 
ΜΝ, πὰ Ὧδε ἱπισοδυςεὰ οἴπεῖβ (δε σίγα 
δηά (ἢς Ξαπάαἰ 5) νὨϊςἢ ἀγα ποῖ δηυτηεσγαιδά 
ἴῃ ΡοΪγδίυβ᾽ 8 118ὲ οὗ τε δοςουϊτεπηεηῖς οὗ 
δε πιδη-δί-ἀστὴβ. [ξ 848 Κερὲ οἠἱγ ἱπ ραγῖ 
ὃΥ τῆς Ιδαἰδπὶς ἀεβοσιρίίοη (184. 1ἴχ, 17). 
ἱποϊυάίπρ δε Ὀγεδβιρίδιε δηὰ τὰς μείταει, 
δυΐῖ ραδβίπρ ονεσ ἴῃς “ ψαττηςπῖβ ᾿᾿ ἀπά τδὲ 
“Ἔοἵἴοκε". Νοσ [88 ἰξ πιυς ἢ τιοτε ἴῃ σοσι- 
ταοη ἢ τῆς ἔΌ]Π1ες ἀεβοσί ριίοη ἰῃ ΝΥ σάν. 
18, 20, ννϊ ἢ τᾶν 4130 ἢανε Ὀδεῃ τῆοζε οἵ 
1ε88 ἴῃ ἴῃς νυτίτετ᾿ 8 πιϊηά---λήψεται πανο- 
πλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ... ἐνδύσεται 
θώρακα δικαιοσύνης, καὶ περιθήσεται 
ἀόρύϑα, κρίσιν ἀννπόκριτον. λήψεται 

καταμάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ 
δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. Ι᾿ 
ἀϊ ῖετβ 4180 ἱπ ἴδε αῤῥῥέξαξίον οἵ ἴῃς ἄρυγεβ 
οὗ {πε Ὀγεδβιρίδίες πᾷ (ἢς δεϊπιει ἔγοσι 
{δε Ὀτίςἔεγ Ραυϊης ἀεβογίριίοη ἰπ τ Τεββ. 
ν. 8. Βυτίῆῃε οσδραςίτγ οὗ δελσίηρ ἃ νατὶεῖῦ 
οὗ δρρ !ςδιίοπβ, εαο ἢ 85 Ἰυβὲ ἰπ [5 ρῖδος 
885 ἰῆς οἴδεῖ, ἰ8 πε συλ] οὗἉ 211 ἄψυτα- 
ἄνε ἰδηρυαρε ἴμαὶ 18 ἂρὶ δπὰ ἰσὰς ἴο 
πδῖυτε. 

γεῖ. 1:8. διὰ πάσης προσευχῆς καὶ 
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μενοι " ἐν παντὶ καιρῷ " ἐν πνεύματι, καὶ " εἰς αὐτὸ 1 " ἀγρυπνοῦντες 3 ο 1ιυκο χχί, 
ἐν πάσῃ " προσκαρτερήσει καὶ 3 " δεήσει περὶ ὁ πάντων τῶν ' ἁγίων» ἔξ ἢ" 

41 ει. ἵν ]7υᾶάςε 20; (Βοπι. ἰχ. 17, χὶϊΐ. 6; ΕΣ διροι 811 νυ. τοῦτο). 
χχί. 36; Ηδῦ. χίἑ!. σ7 οὔἱν ; Οδηϊ. νυ. 2. 

ἸΑΙες αντὸ ἱπδεγί τουτο ὈΞΈΚΙ,Ρ, εἴς., Οῃγγϑβ.-ἴεχε., Τηάσι., ᾿δτῃ.-ἔεχι., δ] 

τεῦ. 

τ Μαζκ χίϊὶ. 43: 
Ὁ ΘΒ ΤΣ τε. Εϑβε με 

“ 
οπι. ΑΒΌ ΕΟ (αντον Ὁ" Ε6) [τ., νυἱρ., [υδι. Ἐδίδεγβ, σορὶ,, εἰς. 

3 ΑΠεΣ ἀγρ. ἰπβετῖ παντοτε ὈΕΕΟΌ, [᾿., ὅυτ., Ασ.-Ἔγρ., Β88. 
5 προσκ. και οῃ". Ὠ" (εν π. τη 8.) ΕΟ, 1-., Νἱοϊοτίη., εἴς. 
4 Ἐὸσ περι, υπερ Ὀ"Ἔ" ΕΘ 37, 47, 73. 80, ὅ5γτ. (τῇ πέρι ἴῃ τηδτρ.), Ὑπάτε. 

προσενχόμενοι: το ἐλ αἷΐ ῥγαγεν 
απά τωῤῥί[ἑεαίίον ῥγαγίηρ. ΤὨϊΒ οἴδυδε ἰ8 
ἃ ξιγίμει Ἴχρίδηδιίίοη οὗ ἐπε σηδππετ ἴῃ 
ψΜὨΙοἢ τῆς ἰπ)υποιίοη στῆτε οὖν ἰ5 το ᾿ς 
ολιτίεὰ. [Ιε ἰ8β σοῃπεοίεὰ ὉΥ βδοπὶς ἢ 
ἴδε ργεςεάϊης δέξασθε; δὺς ἰτ ἰ8 ποὶ 
δρργορσγίδϊε τὸ ἴῃς δέξασθε, νν»ῃϊοῦ τερτε- 
5ΕΠ|8. ἃ 5βἰηρὶε, ἀεβηϊίε ἂςῖ, νν δῖε τἴ 5 
επεϊσγεϊ βυϊδθὶς τὸ τῃε οοπιϊπυουβ δἵεὶ- 
ἰυὰε εχργεββδεὰ ὃν στῆτε. Τῆβ ρτεδί 
τεφυϊγειηεπὶ οὗ βἰαπάϊπρ τεϑδάυ ἴογ ἴδε 
φοπραὶ σἂπ ὃε πιδὰε ροοὰ οὔἱν ψνΒεῃ 
τᾶγεῖσ, ςοηϑβίδηϊ, εαγπεβῖ, βρί στ] ργάγεσ, 

15 δἀ ἀεὰ το {πε σατγεῖα! εαυϊρπλεπὶ ψ ἢ 41} 
πε ρατίβ οὗ τπε ραπορὶγυ. Μεγεγ ψουἱὰ 
βεραγαῖε προσευχόμενοι ἴοπιὶ τῇς διὰ 
πάσης, εἰς., ἀηὰ τπᾶῖε ἰξ τ86 ερὶπηΐπηρ οὗ 
ἃ πεῖν, ἱπδερεπάεηϊ οἴδυδε. Ηἱἰδ8 γεᾶβοῃ 
ἰ8 ται 1: 18 ἱπῃροβϑίδ]ε ἴὸ Ῥγᾶν ὑν ἢ τεῦ 
Κιπὰ οὗ ργαγεῖ οὔ δυεῦν οζεασίοπ. Βαυὶ 
ἴδε δοβοϊυΐδηεββ οὗ ἴπε βιδιεγηεηῖ ἰ8 ΟΠ]Υ 
οἵ ἴδε Κιπὰ τῃδὲ ἰβ οἔϊεπ βεεη ἴῃ Ρδυΐ, 85, 
4... Ἴδη ἣς σἤλΓρεΒ 8 ἴο ὑταν ἀδιαλείπ- 
τως (1 Τε88. ν. 17). διά Π45 ἴπ6 ΓΑ ΠΆΠΑ Σ 
βεπβὲ οὗ “ ὉΥ πηεδῃβ οὐ, ἴῃ τῆς ραγίίσυϊασ 
ϑρεςὶ οὗ γογριαὶ οαμβϑε, ἴῃε "παημδν ἴῃ 
ὙΨΒΙΟΒ ἃ της ἰ8 ἄοπε (0. εἶπε διὰ παρα- 
βολῆς, [ωὐκε νὴ. 4; εἶπε διὰ ὁράματος, 
Αςἰβ χνὶϊ. 9; τῷ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν, 
2Όοτον. αι, εἴς. ; Οτπ)-Ὑ πάγετσ, 1.45., Ὁ. 
133). ΤἼε πάσης Πλ5 ἴδε ἔοτοε οὗ “ ΦΌΕῪ 
ἀἰηα οἵ". Τῆς ἀϊδιϊποτίοπ διτεπηριεὰ ἴο ὈῈ 

ἀγαννῃ Ὀεΐψεεη προσευχή (- τ Ὲ) 

ἀπάδέησιε(Ξ ΤΙΣ), 88 δεϊψψεθ ῬγΑΥΘΥ 
ἴοσ δίεφείηρ πὰ ῥὑγάγετῖ ἴογ ἴδε νηοί ἅ- 
ἱπξ οὐ τετηονίπρ οὗ φυΐΐ, ςαπποῖ Ὀε πηδάς 
ξοοά. Τῆς οηἷν ἀϊβξετεπος θεΐνεε τῆς 
ἴννο ἴεσὴβ Ἄρρεᾶσβ (ὁ ὃς (πδὶ προσενχ' 
ΤΩΕΔΏΒ ὈΓΘΥΕΙ ἴῃ βεπεσαῖ, ῤῥγεοαξϊο, ἃῃ 

» ἃ ΒΡΕΟΙΔ] ἔοσγῃῃ οὗ ργάγεσ, ῥείέϊοπ, 
γοραξο.---ἂν παντὶ καιρῷ : 1 ΦΌ67} Ξέαξοπ. 
Νοὶ πιεγεῖν ἴῃ ἴῃς οτίβίβ οὗ {πε οοπῆϊςϊ οἵ 
Οὐ βρεςίδὶ οοσδβίομβ, δυῖ Πδθιτυ δ, ἱπ 
411 κιη 8 οὗ τἰπ|65.--ἐν πνεύματι : ἐ» ἐδε 
δϑῤίσίε. Ὑδὲ τεΐεγεηςε ἰβ ποὶ ἴο Ομ" βρίτὶϊ, 
Ὧ8 ἰξ -- ἢ ἑπισαγὰ ἀευομίπεος οὐ νη τἢ 
λεαγέ- εἴ: νἱελάϊηρ (Εταβηι., ατοῖ., εἰς.), 

ὯΟΙ 88 ορροβεὰ ἴο βαττολογεῖν (ΟἾτγ8.), 
δυϊ “ἴῃ ἴπε Ηοὶν δρίτγιε," τῆς Ηοὶγ ϑρίγιε 
δείπρ {πὶ βρῇῆεσε οἵ εἰεηεπὶ π᾿ ννδίο ἢ 
δίοπε ἴσια ργάγεσ οὗ ἃ]1 ἀϊβεγεπε κι πὰς 
οδη ργοςεεά δηὰ ἴσοπῃ ννπϊοἢ ἰὲ ἄγαννβ 118 
ἰπβριγαιίοῃ ; οὔ. ἴἰ8ς ρτεᾶϊ βιδίεπιεπὶ ου 
δε ἐπέσγεσεςίοη οὗ πε ϑρίγι: (Εοια. νἱ!. 
26, 27); 4180 ΟἿδἱ. ἱν. 6, ἀπὰ εβϑρεςῖ δ! υ 
)άς 2ο, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχό- 
μενοι. Τῆυδ τς ρῥγαγίηρ ἰ8 ἀςῆπεὰ ἱπ 
τεῖος οὗ ἰἴ8 ναγίείν ἀηὰ ταγκεςίρησος 
(διὰ πάσης, εἰς.), [18 εοπεέαπεον (ἐν παντὶ 
καιρῷ), ἀπά ἐῖ8 εῤῥγίέμαί γεαϊἐέγ οὐ ἴϊ5 
“ΠΟΙ͂Υ Βρῆεγε" (οἷ ΕἸ].).---καὶ εἰς αὐτὸ 
[τοῦτο] ἀγρνπνοῦντες: απά ἐλεγεμπίο 
τοαίϊελίηρ. ὙὍὙΠε τοῦτο οὗ τδεὲ ΤῈ ἰη- 
βετιεὰ δῆες αὐτό πλ8 ἴμε βυρροτὶ οὐ 
οἵ δυςἢ Μ595. 48 Ὀ51Κ, εἰς. ; [1 18 οπγἐτῖεά 
ἴῃ ΒΑΙΝ, εἰς., ψΏΠΕε αὐτόν δἰοπε οσουσβ 
ἰη "6. τοῦτο, (Πετείοσγα, ἰβΒ ἴο ὃς ἀε- 
Ἰεϊεά, 45 ἰβ ἄἀοπε ὉῪ ΕΟΥΙΤΤΝΝΗΕΝ. Τῆς 
εἰς τοῦτο τεΐεβ ποῖ ἴο ννδδῖ 18 ἴο ἔοίϊονν, 
Ὧ8, 4... ἴο ἴδε ἵνα μοι δοθῇ (Ηο]Ζἢ.), 
Ῥυς ἴο ννδδὶ ἱπηπιεάδιεἶῖγ ρῥγεςεάεβ. 
ὙΠε οἴδυβε, ἐπεγεΐοσε, διϊδομεβ (γ τῆς 
καί) ἃ τῆοτε ρδγίίουϊδσ τεχυϊγεπηεπὶ ἴο 
πε ξεπογαδὶ βιδίεσηεηξ δὲ πηδάς, βρεςί- 
ἐγίπρ βοπιειϊῃίηρ [Πα 18 ἴο θὲ ἄοπε τοέέλ 
α υἱετῦ (εἰς τοῦτο) ἴο τῃε ἔξ] ]πιεπὲ οὗ τδς 
Ἰατρε ἱπ)υποιίοῃ 85 ἴὸ ργαγίηψ. Τῆδῖ 5 
τοαϊελίμίκεςς, γεαάένεςς, ἀπὰ, ἃ5 ἴῃε πεχὶ 
ψοσὰβ βίδίε, ννδίς ίιπε88 ἴῃ ἑπέεγεεδσίον, 
γρυπνεῖν -- ἴο ἐκ ἀϑδες οΥ ἴο ἀδεῤ 

τοαίεκ, ἀπὰ τπεη ἴο ὃς αὐέεπέέυε, υἱρίἰαπὲ 
(Ματζκ χῖν. 33; [υυκὲ χχὶ. 36), 15 πγυς ἢ τ8Ὲ 
ΒΆΤΩΕ 28 γ ρεῖν ἀπά νήφειν. 80 ἔλτ 28 
ΔῺΥ ἀϊδεϊποιοη 18 τηδάς Ὀεΐνεςεη ἴδπεπὶ ἰξ 
ΤΩΔΥ Ὅς ἴδμαὶ ἀγρνπνεῖν ἐχρτεββεβ αἰξγέ- 
πές5 ἃ8 ορροβεὰ [ο ἰξξέξφοςμςς, Ὑ ρεῖν 
τυνλίο ΠΏ]. 88 8 ἴπε γεβυϊὲ οὗ ΑΝ ΕΤ 
γήφειν τοαγίηδ5ς, {πε νΝΑΚΕΙΆΪ 688 τπδὶ ἰδ 
βαῖς ἀσαϊπϑὲ ἀγοννβίηθβϑβ (ϑῃεϊάοῃ ὅτεεῃ, 
Ονι. Νοίες οπ ἰδε Ν. Τ., σμὸ Ματκ χε. 33). 
--ἰν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει: 
ἐν αἱϊ ῥεγεσυεγαπεε απὰ Ξμῤῥ[ϊοαΐξίον. ΤῊΣ 
ΟἾΪΥ οσουζτγεπος οὗ ἴδε που προσκαρτέ- 
ρήησις. Τῆς νετῦ, ποννενεσ, ἰ8 ἑουπά ἃ 
πυχαθες οὗ {ἔἰτηεβ, Ὀοτἢ ἴῃ Ῥγοίδης Οτεεὶς 
δηὰ ἴῃ τῃς ΝΤ᾽, ἐεβρεςοίδ!ν ἴπ Αςιβ (Ματσῖς 1}. 
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χἰϊ. 8. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ νι. 

19. καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ ' “ λόγος " ἐν “ ἀνοίξει τοῦ στόματός 
ν 8εὲ ποῖε. μου "ἐν "παῤῥησίᾳ " γνωρίσαι τὸ " μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου,2 
ν" Μαῖι. νυν. 

 τεῆ΄.; Αςῖἴδ νἱϊὶ, 35, Σ. 34 δὶ. χ ῬΕΪ]. ἱ. δο; Οοἱ. ἰΐ. 15; τ Ρδὺϊ οῃΐγ. γε Οἱ, ἡ τεῆ. 

1 δοθειη, ν»ἱτἢ βοπιε π|28. ; δοθη ποεῖ Μ55., πι88., 88., ΕἸ, 

3 Ἰῃβεσὶ τὸν ενα' 
ΒΕΟ, κᾳ, Νὶςιοτίη., 

9; Δοῖβ ἱ, 14, ἰϊ. 42, 46, νὶ. 4, νἱἱ. Σ3, Χ. 71 
Ἐοχη. χί!. χ2, χιϊΐ. 6; ΟΟἱ. ἱν. 2) ἴῃ τε βεῆβς 
οἵ σι υἱπρ κερὰ ἰο (6.6.. τῇ προσενχῇ, Αοἴ8 
ἷ. 14, εἰς.), εοκέϊημίηρ ἵπ, εἰς. ΤῊ ῥέγ- 
φευόγαπος οἱ εἰσα αξένεος ἴῃ νὶενν ἰδ ἰπ 
δε πιδίϊεσ οὗἨ ργάγεσ, 80 ἴδδὶ τῃ6 “ἴῃ 
ἐνεγυ κἰπὰ οὗ φειβεύεταπος δηᾶ βυρρ]!- 
οδιίοπ "18 πυςῃ ἴπὰ βᾶπια 88 “ἷπ ἐνὶ 
κίπά οἵ ρεζβενεγίπρ βυρρὶϊοδίοη," δἱ- 
τϑουρῇ ἱπ πε ολϑε οὗ ἃ πεπάϊαάγε ργορετ 
τς οἵδε ννου]ὰ ταῖμες ἤᾶνε ἀὐραν ἐν δεή- 
σει καὶ προσκαρτερήσει.--περὶ πάντων 
τῶν ἁγίων: 70» αἰΐ ἐξα Ξαἱπίς. Ὑδυδ ἴῃ 
οτάδσ ἴο ὑγάγεσ οὗ ἴδε Κίπᾶ ἀεϑογίθεά--- 
Ῥτάγες ςοτηργεμεπβίνε, ςοπεϊπυουδ, ἀπά 
τηονὶπρ ἱπ ἴῃς ἀοπιδίη οὗ ἴῃε ϑρίτγι οὗ 
αοά, ἴδετε πιυδὲ δὲ ἐμπέθγοσεσίον ἴον 41] 
δηᾶ τσαίελ μίηδες ἀτιὰ ῥεγεευέγαποε ἴῃ ἴϊ, 
Οπῖν με ΜῈ σοπϑίδπεΥ Ῥγᾶν ἴῃ τη 8 
ΨΆΥ ἴοσ οὐλεῦς σἂ νγῈ ὈΓΆΥ ἴογ ομγϑβεῖυσς 
“ἐν 41} ργάγες δπα βυρρ! οδείοη ἴῃ Ἔν οσῪ 
βεᾶβοῃ ἰῇ {πε ϑρίγις". 

νεῖ. 19. καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ: ἀπά [0Υ νιε. 
καί Π45 Πεῖε [15 σὐϊμηείδυε ἴοτος, ἴῃ ἴδε 
βρεςῖδ] ἔογπι οὗ ἀρρεπάϊηρ τς ραγίίςυασ 
το τῆς ρέπεῖδὶ (ν᾽ 1π.- Μουΐῖ., Ρ. 544), ΞΞ 
“ δηὰ ἴοτ τὴς ἰῃ ραγιίουϊαγ᾽". δ] ρᾶ8868 
δοτὴ ἴδε τεφυϊγεπιεηξ οὗ ἱπίεγο}ββίοῃ ἴοσ 
411 το {παῖ οὗ ἱπιεγοεββίοη ἔοσ Ὠἰστηβοὶζ, αηὰ 
τοδὶ "ἢ ἃ νῖονν ἴο ἃ βρεοίαὶ γι ἔἕτοπὶ αοά, 
το ψἱξ, τεεάοτῃ οἵ υἱέεσαποε ἰῃ ργεδοῃίηρ. 
Τῆς περί οἵ πε ἐογπιεγ οἴαυβε Ῥεοοπιεβ 
ὑπέρ ἴῃ ἴῃς ῥργεβεης. Τηΐβ βυρρεβίβ ἴδε 
εχίϑίεπος οὗ δοῆηε ἀἰβιϊποιίοη Ῥεΐννεεπ ἴμῈ 
ΝΟ Ῥγερβ., δΔπὰ βοπης πᾶνε αἰϊεπιρίδὰ ἴὸ 
ΒΠον" [δὲ ὑπέρ ΔΙοπε Ἔχργεββεβ ἴῃς ἰάεβ 
οἴ εαγε [ον οὔε, Ψῃϊ]ς περί ἀεποῖςεβ ἃ τῆογε 
ἀϊβίδης τεϊδιίοπ (Ηδ1]., εἰς.). Βαῖ ἰξ ἰ8 
ἱπυργαςῦοδδὶς το 6βιϑ Ὁ] 18 οἰϊ με [μΐ οσ 
ΔΠΥ οἴδετ ἰδηρίδς ἀϊβιϊπςείοπ. ὑπέρ πιᾶγ 
Ἐς, φεηογα! ν βρεακίπρ, ποτε ἀρρ σα ὶε ἴο 
Ἔγξοης, απιὰ περί ἴο ἐλέηρε. Βυῖ Βεῖα 

ἃτε υδεὰ οὗἩ Ῥείβϑοπβ. Ενεη ἰῃ οἶδϑ- 
βἰςαὶ ατεεῖς {ΠΟῪ ἵνεῖε οἄδη υϑεά 48 ἰξ 
ἱπιετομβδηρεδῦϊε (6... Ὀεπιοϑίῃ., Ῥλίΐ., 
ἱϊ., Ρ.. 74, 35), ἀπὰ ἱπ ἰαΐεγ ἀτεεῖ, Ὀοιἢ 
Ι ΙΙοαΙ δά ποη- 1 0]1ς 4], ἸΟῪ βεδπὶ (0 
ᾶνε ἰοβὶ Δτν ἀϊδιϊπσοη ἴμεν οὔσας τῆΔΥ 
ἢᾶνε Βδά.---ἶνα μοι δοθείῃ [δοθῇ] λόγος: 
ἐμαέ ἐο νιὲ νὰν δὲ ρέυεη κέϊεγαποε. ΤΣ 
δοθείῃ οὗ τπε ΤῈ τεβῖβ οὔ νεγὺ βἰεπάεσ 
ουγϑίνε ενίδεηος ; δοθῇ 18 τεδλὰ Ὀγ ΒΦΑῸ 
ΕΕΘΚΕΡΡ, εἴς,, δηά πιυβὲ Ὀς βυυϊϑιϊταϊεά. 

λιον ΦΑΘΕΕΚΙΡ, εἰς., ἅ, ε, ἢ, Νυϊρ., ὅυτ., ἴ,, εἰς. ; οπι. 
ἐτε, (οἰείπρ ἔγεεν), Ατηδτβε. ἀμὰ 

Α ἔενν δυϊμογίεῖεβ ρίδος μοι αὐἴέεγ δοθῇ 
(Ν", ἀ, ς, ἢ, νρ, κι εἰοῆ: δας 
ταοβὲ 1ἴ ἰβ ἰπβεσιεὰ δείογε ἴ:. δοθῇ [45 
τς ροϑι(ίοη οὗ Ἔπιρἢδβίβ-- -ἰῃς υτῖεταπος 
ἴον ΨὨΪΟΝ ἴΒὲῪ ψγεσε ἴο ῥσᾶν ἱπ ΡῬαυϊς 
Βε, δ] 8 τεραγάθα δ8 ἃ ρὲγέ το Οοά. 
Εοτ τΒΐβ υ8εὲ οὗ λόγος οὗ, τ Οοτ. ἱ. 5: 2 
Οος. χί. 2.---ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μον: 
ἐπ οῤέπίμρ' μιν πιομίὰ. Νοιῖ “ ἐλαξ 1 τῇδυ 
ΟΡ ἢ σὴν πιουτῃ " (ΑΝ), θυῖ “ «σ'δη 1 ορεπ 
ΤΥ τηοῦ ἢ "., ΤΕ ἐν πλᾶσκβ τῆς οσεαςίοκ 
οἵ τῆς δοὔοῃ, δπά ἴῃς δοϊΐίοη ἰϊβοῖ ἰ8 τθδι 
ἴῃ ΨὮΙΟΒ τῆς ρὲ (δοθῇ) οὗ Ὀϊνίπε Πεῖρ ἰ5 
βουρμι. Τῆς ρῆγαθε ἀνοίγειν τὸ 
ἄοεβ ποὶ οἵ ἰἰ8ε1{ ἀεποῖς δὴν βρεςίαὶ ἀἰπά 
οὗ υἱΐεταπος, νβεῖπο μπγεέσεγυσὰ ((Αὶν., 
θεὲ ΜΜειίςε, εἰς.), κηῤγεριδάϊ αἐεά (Οες.), 
οζ οἴπετ. [Ι{ ἰξ σοηνδυβ ἴῃ δὴν οἂβε τῆς 
Ἰἄεα οὗ ἃ οεγίδίη φμαϊὶἐν οὗ βρεεςῖ, ἴδδι ἷ5 
ἁυς το τῇς ςοπίεχι; 88 ἴῃ 2 Οοτ. νὶ. Σἴ, 
ψνεσς ἰξ ἰβ σοη]οϊπε νὰ τἢς ρῆγαδε ἡ 
καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. Ι[Ιἰ πιεϑης 
βἰτιρὶν ἐπε ορεηΐπρ οὔτδε τοῦτ τὸ 
οἵ ἴδε δοῖ οἵ βρεκίηρ ; δαῖ Βο(ἃ ἱπ (ἃς 
ΟΤ «πά ἰπ (δε ΝΤ ἰξ ἀρρεᾶγβ ἴο δανε ἃ 
ςετιδίη ῥαέλεές (Μεγ.), οὐ ταῖμεσ ςοίφπιπ 
ἴοτοε (ΕἸ1.), Βείπρ υϑεὰ οὔ ρτανε δῃὰ ἰσηροι- 
τδηξ υἱίδγδποθβ οα ΨΨὨϊσἢ το ἢ ἀερεπάεά 
(1οὉ {ϊ χ; Πλη. χ, τό; Μδῖϊ. ν. 2; Αοῖς 
νῇϊ. 33, χνιΐ. 14).--τὴεν : τοὶ 
δοίάπκε:ς. ϑιδιεσηεηῖ οὔ ἂς [πὶ πρὶ βρθςιδιν 
βοιρδῖ, δηὰ τεοορηίβεὰ 88 ἴο ὃὈς οδιδϊποά 
ΟὨἱγ ὃγῪ ἴδε ρἱῆ οἵ αοά, ἴο νγἷῖ, βεαγίεες, 
εοηῇβάεπε ἤγεεάονε ἤδηενεῖ οσςδβίοη τος 
ἴο Ῥγεαςοῇ τῆς σοβρεῖ. Ῥετίηι- 
ΑΣῚΪΥ -- ἡγεεάονε ἐπ ςῤεαλὶπρ (Αςῖς ἵν. 13; 
2 Οος. {Π. σ2) ; ἴδῃ ἡγακπάπεςς, μηγέξεγθε, 
οἵ ῥίαίπμεςς ἴῃ βρεακίπρ (Μασῖς νἱϊ!. 32; 
]οῆπ χ. 24, χὶ. 14, χυΐ. 25, εἴς.); δπὰ 
δοίάνμεες, ἀςεμγαπος, ἃ5 ΟὉ; ἐσ. Ὁ 
αἰσχύνεσθαι (ΡΕΙ]. ἱ. 20; τ [οδπι {ἰϊ. 2, 
ν. 14); δηὰ ΨἘὩ τῆς ξυηάληηεηιδὶ ἰάεᾶ οὗ 
περάοπι οσ ςοπῆάεπος ἴῃ «ῥεαλίπρ' ἀραὶῃ 
βυρρεβίίηρ ἰἴβεὶῦ (1 ]Ι᾿ομπ τὶ, 28, ἱν. 17; 
866 4130 ὑπάετ ἰἰϊϊ. χ2 δϑονε). 
τὸ μνστήριον [τοῦ εὐα (ον): ἐο τπαλε 
ἀπμοιση ἐξέ νιγείεγν [ο7 ἐκε Οοεῤε. Τῆε 
τοῦ εὐαγγελίον οὗ τπε ΤῈ [28 ἰατρε κὺρ- 
Ροτὲ (ΦΑΌΕΚΙ;Ρ, Νυΐϊρ., ϑυχε.,θ Οορῖ., 
εἰς.). [« 8 οπιτιεὰ ὃν ΒΕΞτΟ, Νὶςῖοε., 
εἰς., ἀηὰ ἰ5 ἀεἰειεὰ ὉγΥ ΓΥΝῊ. Τῆς ρπ. 
8 Ῥγοῦδὶν ἴπαὶ οὗ εοπέεπές, οσ ὁπε οἷς τδε 
νϑγίουβ ξογπηβ οὗ τῇς ρδη. ῥος5652., -- τὰς 



19---20. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 291 

20. ὑπὲρ οὗ " πρεσβεύω ἐν " ἁλύσει, ἵνα " ἐν αὐτῷ “ παῤῥησιάσωμαι « 2 σεν. 
20 Οἱ 

" ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 

(Ραυ}}); 2 Τίτι. ἱ. τ6. 
6 Οοι. ἱν. 4. 

ς 866 ποῖε. 

τηγβίεσυ οοπέαϊηεα ἱπ ἴμε αοβρεὶ οἵ δὲ- 
ἰοηρίηρ ἰοὶϊ. Οπ μνστήριον 8εε υπάετὶ. 
9 δδονε.---Τε σοππεοιίοπ οὗ ἔδε βενεγαὶ 
οἴδυβαβ ἵπ τῃ15 νεῦβα ἰβ ναγίουδὶν υπάετ- 
βίοοάδ. ϑοπῖε οοπηεξοῖ ἐν ἀνοίξει τοῦ στό- 
ματός μου ν»ἱτἢ} (πε (ΟἸ]οννὶπρ ἐν παρρησίᾳ. 
580 ἀτοῖξίυβ, ννῆο εχρίδὶπβ 1ὲ τπ.5--- οἱ 
δῷ ἢᾶς ουδιίοάία τα] τατὶ Πἰ ες ΡῈ οπιπεπὶ 
Ὁσθεπὶ Ρεγίετγε ροββεῖ βεγπιοηςπὶ"; Ὀυϊ 
παρρησία ἄοεΞ ποὶ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐτεεάοπι οὗ 
"πουερνιδηέ, πὰ ἤεσα ἰἴ ἢΔ5 ἃ βεη8ε ἰῃ αζ- 
πιοην Ὑν ἢ τῆε (ο]]ονίηρ παῤῥησιάσωμαι. 
ΟἸδεῖβ διίδοῃ τπε ἐν ἀνοίξει οἸοβεῖγ νἱτἢ 
πε λόγος 45 ἃ ἀεβηϊκίοη οἵἉ ἱξ, ΞΞ “ τῆδὶ 
υἱΐεγᾶπος πᾶν 6 ρίνεη τε ὈΥ ἴδε ορεη- 
ἱπρ οὔ τὰν πιουῖῃ ᾽᾿ (Οοτηεϊ. ἃ 1.8.» Ηατὶ., 
ΟἸβῃ., νοη ϑοάεη, ΑΒΌ., εἰς.). ΤῊΪΒ τηακεβ 
ἴῃε “ορεηίπρ οὗ ἴπε τηουτῇ ᾿" τπε δοὶ οἵ 
Οοά; ἴπ βυρρογί οὗ νῇῃίςἢ ἱπιίεγργεϊδιίοη 
ἌΡρεδὶ ἰ8 πιδάε ἴο ἴδε ἴεγπὴβ ἰη Ἐζεῖς. εἰ. 
27, ΧΧΙΧ. 31, ΧΧΧΙΪ. 22; 5. ἴΐ. 15. Τπε 
δὔβεπος οἵ {πε δσιίοϊε, πὰ ἴῃς ἀπδίορβοιυβ 
Ῥᾶββαζε ἰπ Οοἱ. ἱν. 3 ἅτε αἷβο ἴβουρῆς ἴο 
ἔαλνους 1ῃ18. Βυξ τῆς τοτπηβ 'π ΟΟΪ]. ἱν. 3 
τε ἀϊβετγεηι---ἶνα Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν 
τοῦ λόγον, ἀπὰ {πε σοπδίτυς θη τῆδκεβ 
ἴδε δοθῇ δηά πε ἄνοιξις τοῦ στόματος 
Ῥγδοιίοδ!ν ομα δπὰ {δε βαπὶε {πῖπρ. Τῆς 
βἰ πρὶ εβϑὶ σοηβίγας0η5 ἅτε ἴηεβε ὕψο--- (α) 
ἴο σοππεοῖ ἐν παρρησίᾳ "ἢ ννΠδῖ ῤγέ- 
εεάες, απὰ ᾿νἸἢ τπε λόγος ποῖ ἴδε ἄνοιξις, 
τ “παῖ υἱΐεταπος, ἀπὰ ἴπδὲὶ ἢ ὈοΪ ἀ- 
ὯΕΒ5, ΤΏΔΥ δε ρίνεη ἴο της ἡ παη 1 υπάετ- 
ἴλκε ἴο ορεῃ ΠΊΥ τηουτῃ υνἱτἢ ἃ νίενν ἴο 
πιδκε Κπονῃ ἴδε σηγϑβίεσυ οὗ με ἀοβρεϊ ᾽"; 
δηὰ ω) ἴο οοπηεοὶ ἐν παρρησίᾳ ψΜῈῈ 
πδὶ (ΟΠ οννΒ, το νἱῖ, {πε γνωρίσαι, -- 
δαὶ τὸ πὶεὲ υἱξετᾶποα πιὰ δε ρίνεῃ 
Ψ ΒΕ 1 Ορεπ τὴν πιουῖδ, τπαὶ νἱτἢ δοϊά- 
ὭΕ5ΒΙ ΤΊΔΥ τηᾶκε Κπονῃ ἴδε τηγδίεσυ οὗ 
τῆς αοΒρεὶ". Τμε ἰδεϊεγ 8 ργείεσσεά ὉΥῪ 
Μεγοετ, ΕἸ]., ΝΗ, εἰς. [Ιἐ ἴ8 ἔο!!οννεά Ὁ 
ἴδε ΕΝ τεχὲ, “ἴη ορεπίπρ τὴν τπουϊῆ, ἴο 
ταᾶκε Κποννῃ ἢ Βοϊ 6885, εἰς. ; τΠ1]16 
τῆς ΕΝ τηλερίπ ρίνεβ “ ἰπ ορεπὶπῷ ΤΩΥ 
τοουτ ἢ Ὀοϊάπ655, ἴο τηᾶκε κποννη ἴῃς 
τηγβίοσυ,᾽" εἴς. ΤἼε ἔογγῃχες σοῃβίγυςτίοη 
Εἶνεβ ἃ ροοά βεπβε ἔοι εδοῇ: ραγίίουϊαγ 
ἴεττηῃ δηὰ ἃ βίτηρὶε οοπηδοιίοη, ἰζ τε ἐν 
παρρησίᾳ ἰ5 ἴᾶκεη ἴο ἄεδηε ποῖ ἰἢς οῤδη- 
ἱπρ οὐ ἐπε νιομέμ, Ὀὰϊ ἴῃς πέέεγαπος, ἴῃς 
λό, ΜΒΙΟὮ ἴβ ἐπε πιαίπ ᾿δουρῆς, Οἡ 
πε ψνποΐε ἴῃ 6 Ἰδίίεσ ἰβ ρεῦμαρβ ἴο ὃς ὑζε- 
ειτεά, ἔπε πεεὰ οὗὨ μέέεγαμπος, ροννεσ οὗ 
ΒΡΕΘΟΏ, ψ Πεη οοοδβίοη οὔἶεγβ 1561 ἴὸ 
Ῥτεδςοῖ, Ὀείπρ ἔτγβε πιεπεϊοηςά, δηᾶ {Π18 
εἰᾶ οἵ υἱέεταπος θεΐὶπρ πεχὶ ἀεῆποὰ ἴῃ 

χχν ϊὶ. 
ἁ Αεἰδ ἰχ. 26 δ]. ; τ Ὑ8εδ8. ἰΐ. 2 οπΐγ ; Ῥτονυ. χχ. ο αἱ]. 

ΒΑςε τ φο; 

τεβρεοὶ οἵ 118 οὈ]εςῖ, σὲζ., ἴο ρὶνς ἔεδγίε885 
οοηδάεποα ἴῃ πιακίηρ ἴπε αοβρεὶ Κποννη. 

γεσ. 2ο. ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει: 
ἐπ δεκαι οὗ τολέελ 1] ανι απ απιδαςεαάον ἐπ 
α οὐαὶ. ὙὍΒα οὗ ἰ8 Ὀεδῖ τείεστεά, ποὶ ἴο 
τοῦ εὐαγγελίου, Ὀυϊ ἴο τὸ μυστήριον, ἴπε 
ταγβίοσυ ςοπίαἰπεά ἴῃ τπῈ αοβρεὶ θεὶπρ 
ἴδε τη ρ ἴμαὶ ΡΔ0] ἀεβίγεά ἴὸ τηδίκα Κποννῃ 
(γνωρίσαι). 80 ἰπ ΟοΪ. ἵν. 3 ἰτ 18 1818 
μυστήριον {πᾶὶ {πε νυτῖτεῦ 18 ἴο υἱζετς 
(λαλῆσαι) ἀπά οπ δΔοοουηΐ οὗ ννῃϊςἢ Βα 18 
δουπὰ (δέδεμαι). πὶ ὕω -- “1 δεῖ 48 
δπιθαββδάοσ,᾽" οἷν πεγε ἂπὰ ἱπ 2 Οοσ. ν. 
20. ΤἼε ὑπὲρ Χριστοῦ οἵ ἴδε ἰΔῖῖετ Ρ48- 
βᾶρε ἰβ Ἰεῖ το δε υπάετβιοοά δεγσε.0 ΤΠὲ 
Ἰεραιίοη οἵ επλραββαρε ἱπ ΟὨγίβί᾽β σϑυβε, 
Μδοἢ Ῥαὺϊ Πεῖα δϑογίδεβ ἴο πιπηβεὶ, 18 
ποῖ ἴο δε ᾿ἰπιϊτεὰ ἴο τῆς Κονιαν Οοιγέ 
(Μ:ς.), θυξ 18 τὸ ὃς υηδετβίοοᾶ 48 ἴο ἴδε 
ψνΠοΐς αεηπῖε ᾿νοσὶά, ἰπ ἢ νᾶες βεπδςε οὗ 
1ῆε δονυν  είοη σίνεπ (Αοῖβ 'χ. 15, χνῖϊ. 
15); ἴπε ἀεδὲ ρτοίεββεά (Εοπι. ἱ. 14); πε 
οὔῆεε εἰαϊταεὰ (οπι. χί. 13), ἀπᾶ τεοορ- 
πἰβεά ((α]. ἰϊ. ο)ς. Τῆε πουῃ ἅλυσις, 
ΜΠΙςἢ 18. ἢοὲ οὗὨ ἐγεαυεηῖ ὀσουγζοηοα ἴῃ 
οἰαβϑίοαὶ ασϑεκ, πιεᾶπβ ἵβετε ἃ ελαὲν 
(Ηετοά., ἴχ., 74; Ευτίρ., Ογ,, 984) ; 480 ἃ 
ΨΟτ Δ η᾿ 5 οσπδπιδηΐ, ἃ Ὀγδοεῖεῖ (Ασιβιορῇ., 
Εναρ.. Μετὰ., ἴϊ., Ρ. 1079). [εἰ8 ἴάκεῃ ὉῪ 
Βοπα ἴο δε ἃ τνοτὰ οὗ ρεπεσαὶ δρρὶϊοδείοη, 
ἀεποιίπρ ἃ ομαΐπ ογ Ὀοπά ὃν ψῃ ΟΝ ΔΩ 
Ρᾶτι οἵ δε Ὀοάν πᾶν ὃς Ὀουηὰ, ἀπά ἰξ 18 
υϑβεϊοπεὰ (ε.ρ., ΌΥῪ Μεν.), ψνδεῖδμεσ ἰξ ἴβ 
᾿ἰδιρυ ϊδηεά ἔγοπὶ π' 8ἃ5 λαπά-[εῖϊος 

ἴτοσὴ 7οοί-ἔεϊϊετ. Βυῖ, νὨ1]6 ἴῃ βυςἢ ρΡδ8- 
βᾶβεβ 48 εν. χχ.σ ἴδε βρεοϊ ῆς 8επβε σ 
ποῖ δε τεᾳυϊτεά, 1ξ Βεεπὴ8 οἰεδγ {παὶ [πε 
ἀϊδιϊπςιίοη Βεῦννεθη »παπαείς δῃὰ ἡείέον 
ἅοεξ οδιαίη (ς,. ΡοΪγδ., 111., 82, 8); μαῖ 
τῶϊθ ἀϊδεϊποιίοη 18 πιδάς ἴθ Μαδΐκ ν. 4; 
δηὰ τπαὶ ἅλυσις ἰΒ υδεὰ οὗ ἴπε “ μαηά- 
οὐῈ" ΌΥ νΒΐοἢ ἃ ργίβομοες ννὰβ διϊδοῃμεά 
το Πἰ5 ρυατά (]οΒερῇ., Α4πέϊᾳ., χν 6, 7, 
το; Αοἵβ χὶϊ. δ, χχὶ. 33, εἴς. ; οί τἰρπῖ,, 
Ῥακὶϊ., Ῥ. 8). ΤΗΐβ τᾶν δε ἰἴ8 τηεαηίηρ 
Βεῖε, δῃὰ πεσε νν}} δὲ ΠΟ περεββίυ ἔοσ 
τακίπρ ἰξ ἕο δε ἃ εοἰϊφεέϊυο βἰηρ. τΞ- θοπάϑβ; 
οὗ ΝΗ υ8ε ἱπάεεὰ, του ρ Ροββίδ]ς 
(οὔ. Βεγηδ., δγ»έ., ᾿ἴ., 1, Ρ. 58), ἴπετε ἄοεβ 
ποῖ ἄρρθᾶσ ἴο θὲ ΔηῪ οἶθᾶσ Ἔχϑηιρὶε ἰπ ἴῃς 
ΝΤ ἰδεῖ. Απά βυςδ ρῆγαβεβ 88 εἰς τὴν 
ἅλυσιν ἐμπίπτειν (ΡοΙν"., ἷν., 76, 5, χχὶ.», 
3, 3) ἅτε ἱποοποίυϑινα, {πε ἀσίοὶς ρὶνπρ 
ἴδε ννοσά τῆς ρεπεσίς βεῆβε. [ἰ 88 Ὀεεῆ 
τπουρδε τπδὲ ἴδε ἐχργεββίοη ροϊῃμβ ἴο ἴμε 
εμδίοαϊα ναγὶς δπάυτεὰ Ὁγ Ῥαυϊ ἰπ 
οσης (Αςῖβ χχνίϊϊ, τό, 2ο; ο΄. 2 Τίῃ. ἱ. 



392 

[Οοἱ. ἱν.γ; 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ νΙ. 

21. ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς ῖ “ τὰ κατ᾽ ἐμὲ, " τί πράσσω, πάντα ἢ 

ἐπε Σ ὑμῖν " γνωρίσει ὃ Τυχικὸς ὁ " ἀγαπητὸς " ἀδελφὸς καὶ πιστὸς ' διά- 
ΟὨΪγΥ. 

Β(ΟΒ. ν᾿ σ γε.) ; 8εὲ : Οοσς. χν. 48 γεβ. ἱ (οἱ. ἰν. γ) οαῖγ. 

ἴ καὶ υμ. εἰδ. (ιδ. ΑΌ"ἘΟ6, 41.) ΒΑΘΕΈΟ, τοβ-.14-18-20, 81., 1-,, ΝαϊΕ., ἃ]., ὙΒάτε., 
βοζὴς 1.41. Εδίμεῖβ ; ειἰδητε καὶ υμεις ΒΚΙ,, εἴο., ϑγτ. Ασπι., Επῷ., ΟἸγ., θδπι., [6τ.ν 
Απιῦτβι., εἴς. 

3 παντὰα οτι. Ὀ" ΕΘ, ἴἴ., ϑ5υτ., ]εσ. . 

. ΜΒΌΕΕΘΟΡ 537, 116-20, 1{., 8ἃ]., Απιδσβῖ. ; υμιν γνωρισει ΑΚΙ,, εἰς. νυ δ.» 2 γν. 
ον Τδάσι., Πδπι., εἴς. 

τ6; Βεχα, ατοῖ., Ῥαΐεν, ϑίεγεσγ, εἴς.). 
ΤΒδὲ ἰβ ροβϑβίδὶς, δαπὰ ἱπάεςά ὄνεπ ρτοῦ- 
ΔὉ]ε, 80 ἔαγ 48 8 ονσίοάϊα ἰ8 οοποετζηςὰ. 
Βυῖ τῆς ἀεεβοτγὶριίοπ πιῖρ μὲ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴδε 
ἱπιρτίβοπσηεπὶ ἱπ Οεβαγεδ 88 ὙνῈ}} 458 ἴὸ 
τοδείη Εοτηε. Τῆε τοδὶ] ροϊπί οὔ πε οἴδυβε 
ἰβ ἴῃ ἴῃς νίενν ἰξ ρίνεβ οὗἩ τῆς πεεὰ οὗ πε 
παρρησία «πὰ οἵ {πε ἱπέεγοέσοίοης τπδῖ 
βῃουϊὰ Ὀτίηρ ἴμδὶ γΙΆ.---ἶνα ἐν αὐτῷ παρ- 
ρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι: ἐπ ογάεν 
ἐλαὶ ἐμενεῖνι 1 νιὰν τῤῥεαὰ δοίαϊγ, α5 1] ομρ λέ 
ο φῥεαλ. Ἡθον, ἴδ τϊθ ρυγροβε-οἴδυδε τὸ 
Ὁς οοππεοίεὰ ὃ ϑοπης διίδος ἰξ το ἴῃς 
πρεσβεύω (Βεηξ., Μεγετ, οη ϑοάεη), 
85 ἰξ -- “1 δςοῖ 48 ἀπιδαββδάογ ἴῃ ἃ ἌἽμαίπ 
ἢ τῆς οδ]εςι οὗ βρεακίπρ ὈοΪ ἀϊγ,᾽᾽ εἴς. 
ΟΙἸΒεῖβ οοπηεοὶ ἴε ἢ τδὲ νποΐε ἔογε- 
ξοϊπρ οἴδιδε, τηδικίηρ ἰὶ σηδογάϊπαίε ἴο 
ἴδαι, ἀπά δῃ Ἴχρἀπδίϊοη οἵ τπε οὐ)εοὶ οὗ 
τῆς ρέγέ ο7 μέξεγαποα, -- “" τρδῖ υἱΐεγδῆοα 
ΤΩΔΥ Ὅς ρίνεη ἰο πὲ ἴο τῶδκε Κπονῃ ἴῃς 
τοηγϑίδσγυ, νη δ ἴῆε νίενν ἴΠΔ: 1 5Βῃου ἃ βρεὰκ 
ῬοΙ ἀν " (Η4:].). Βυε ἵνα 18 τερεδιεὰϊν 
ὑδεὰ το ἱπιτοάυςε Βοπιεϊπίηρ ἴμδιὶ ἰ5 ποῖ 
«μδογαϊηπαίε ἴο, Ὀυὲ εοογαϊκαΐς ἢ, δὲ 
ἰ8 βιδιεά ἰπ ἃ ἔοσιηεγ ἵνα οἴδυιες (Εοπι. νἱϊῖ. 
13; αΔ!]. ἐν τ; τ Οοσ. χίϊ. 20 ; 2 Οοσ. ἰχ. 
3). [ἐ 15 Ὀεβῖ, ᾿μεγείοσε, ἴο ἴᾶκε ἴξ 80 
δεῖς, δπὰ ἰο υπάετβίδηἃ ἴῃς οἴδυβε ἃ5 
εἰνίηρ ἃ ἀρρομά οὐ]εοῖ ̓ ΕΘαξεπιΡΙιο ἰῃ 
τε π οἱ δηά ἀγρνπνοῖντες, 
εἴς. Ἐϊοι κε εἰξὶ οἵ κέξεγαποξ, τινὰ ΔΟΥ 
δεςοπάϊν ἴμε δι τόσα ραγιςυ αν οὗ ἃ 
δοϊπε55 οἵ ἡγεεάονι (παρρησιάσωμαι) ἴῃ 
Ῥτεδομίην δυο 85 ὀδεαρῖς ἴῃς ΑΡροβ!ε᾽ β 
οβῆςε δηἃ τεβροπβί  Πν (ὡς δεῖ με λαλῆ- 
σαι). ΤἼε αὑτῷ τεΐετβ ἴο ἴδε μυστήριον 
ΨΠΙΟΝ νγὰβ ἴο δε ῥιεδοῃεά. Τῆς ἐν ἰβ 
τᾶ κεῖ Ὁ δβοπὶὲ (ε.9., Ηδτ].) το ἀεποίῖς 
«ὃς πραβην᾽ ογ ἘΡομηα οἵ ΝῈ δοίπε55 πῃ 
τρεακίηξ παρρησιάσωμαι). Βυϊ [ἴἰ ἴ8 
ΡΝ με ταὶ πΑητά ἀϑ δε σσυιζο οὗἩἉ βῦςἢ 

Ῥοϊάηε89 (ἑπαρρησι. α ᾧ Θεῷ, 1 
ὙΠ εβ8. ἰϊ. 2). ΠΡΟΣ ἀπ’ ἰῃδίαπος 
οἵ ἐν ἐχρτεδββίηρ ἴδε ομβ ψψῃϊςἢ ἃ Τςεγίδίη 
ῬονΨΕῚ Ορεγαῖεβ οἵ ἐφ ΠΟ ἰδ δῆονβ ἰξ- 
βε1 (45 ἴπ ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοί, 1 
Οος. ἰχ. :ϑ; ἐν ἡμῖν δ, ι Οοτ. ἱν. δ; 
φ΄. Τδβαγει- ασίπητ, ζεκ., Ρ. 210). Βαὲ ἱξ 

8 δεβὲ υπάἀετϑίοοά δ5 πε ποῖς οὗ ἴδδί ἐπ 
ΜΠΙΟΝ οπε ἰβ διςέσα (ς. Αςῖ5 χχίϊ. 12} 1 
Τίπι. ἱν. 15; Οο]. ἵν. 2, εἴς.), ἀπά βο- 
“τηδῖ, οοσυρίεά ψἰτ τμαξ πηγβίετυ, ἐκε., 
π᾿ ῥγοοϊαϊνιβηρ ἴτ, 1 τα βρεᾶκ Ῥοϊ ἀν" 

(Μεγ) 
νν.21-22. ϑιαϊεγηεηι τερασζάϊηρ Τυςἢ- 

δῦ δηὰ δῖ8 ἔαδα ἰδῆτ Ἶ ε 
εἴ. 21. ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς [κ 

ὑμεῖς εἰδῆτε) τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πρά : δὼ 
ἐλαὲ γα αἶδο πιαν ἅποιο μὲν αἴαϊγ5, κοῦ 1 
ἀο. Τῆε τηεϊδδαιίς δέ, ραβδβίπρ ου ἴο ἃ 
ἀϊδετεηιῖ βυῦήεοι. Ὑῆε ογτάεν καὶ ὑμεῖς 
εἰδῆτε ἰ5 ρίνεπ ἰπ ΜΑΌΕ, εἰἴς.; ἐξῆτε 
καὶ ὑμεῖς ἰπ ΒΚΙ,, 5γυτ., εἰς. Ἴδε ενὶ- 
ἄεπςοε ἰβ αἰπιοβί ἐαυδὶν θαϊδηςεᾶ. ΓΤΎΤῚ 
Ργείεσς ἴῃς ἔοιτπεσ ογτάεσ; ΝΗ ρίνε ἴξ ἴῃ 
ἴδε πιατρῖπ. Τδε καί [45 8 ρτορετζ ἴογος 
οἵ “4150,᾽᾿ δῃηὰ ροϊηιβ, ἱπεζείοσγε, ἴο οἵβεῖς 
88. ΜΕ] δ ἴς Ερβεβίδῃηβ 88 Ῥοββεββίῃ 
οζ δεὶπρ ἱπιεσεβιεὰ ἴῃ τπε Κπονθάρε οὗ 
Ῥαυ]β αῇδιτβ.1 ὙΤῆοβε Ψῆοὸ ἴδκε τῇς 
Ἐρίβιϊε το ἴπε Οοϊοββίατιβ ἴο θὲ ργίος 
ἴο 115 οπε, πδίυσγα!ν ταϊπκ οὗ τπς Οοἵοβ- 
δἰδῃβ 88 ἰπ νίεψ. Βυῖ ἴπ ἴῃε Ἐρίδε!ε 
861 τῆογε 18 ποιδίηρ ἴο ἱπάϊοδλιε ψῸ 
ἴπεβε οἵπεῖβ εγθ. Εοσς τὰ κατ᾽ ἐμέ - 
“ΤῊ οἰγουπηδίδης 68,᾽" οε΄, ΡΠΙ]. ᾿. 22; (οἱ. 
ἷν. γ; αἷδο Τοῦ. χ. 8; Σ Εβδάσ. ἱ. 22. τί 
- ποῖ --  ἔΨδ! 1 ἀο,᾽" θυϊ “δον 
Ι ἔδεε," ἴῃ τῆς τεβεχῖνε βεῆβε (1νδϊ., νης 
μαδεο)ὴ ςοτησθοῦ ἔσοτση ᾿Ἐ βοδγίυβ ἄονπι- 
Ἡσλρα δι ρος ἰξ [8 ἐχρίδπδίοσυ οἵ τὰ κατ᾽ 

. - πάντα ὑμῖν γνωρίσει [ ίσει 
ἐμς Τυχικός: Τγελίσμς ΜΉΗν ἐλρόνι 
ἀποινη ἰοὸ γομ. πάντα 18 οπιϊιεά ἴῃ 
ὈῈ, ὅγυζτ., εἴς. ὑμῖν ἰΒ ρἰδοεὰ ὃγ ἴδε 
ΤΕ δεΐοτε γνωρίσει (15 ἱπ ΑΚΙ,, 5γτ.-Ρ,, 
ΟἾτγ., Τπεοά., εἴσ.; αὐέεγ ἴὲ ὃν ΤΤΤ 
ἍΝΗΕΝ (45 ἰπ ΒΜ ΌΕΕΘΡ, 17, 37, ττῦ, 
120, ϑυτζ.- 5.ἢ., Οορῖ., εἰς.). τΤυχικός, 
ἀβυδ}} 80 δοςεηϊςὰ, δι: Τύχικος ἵπ ΝΗ, 
8 πιεηοπεᾶ ραΐπ ἰῃ Αςῖβ χχ. 4; (οἱ. 
ἶν. γ; 2 Τίπι. ἵν. τ2; Τίς. [Π. 12. γε 
καῖδες ἔτοῦλ ἴμεβε ραββᾶρεβ ἰῃδὶ Ὡς νγᾶβ 
ἃ παῖϊνε οὗ ργοοοηβυϊασ Αβία (Αςῖϑ χχ. 4), 
ῬοββίΙΥῪ οὗ Ερδεβιβ ἰἴ8ε} (5ες ΓὶρὮι., 
Ῥλμμρ., Ρ. τι; ἴδαϊ Ὡς ννὰβ νυ Ῥδὰὶ 
τοννασ8 ἰἢς οἶοβε οὗἉ δἰβ (Εἰτὰ πιϊβϑί οπάσυ 
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κονος " ἐν κυρίῳ, 22. ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε Κὶ Αεῖο χαὶν-. 

τὰ περὶ ἡμῶν καὶ ' παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 
154 τεῆ.. 

1Ξ Οοσ. ἱ. 

23. Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ “ ἀγάπη ; μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ αὐθοε,, 
χἰδ!. 14; 

τ: ΤΒεδδ. ἰἰϊ. 6; 1 υἀς 2. 

1 Έος ἀγαπη, ἐλεος Α. 

ουτπεν (Αςῖβ χχ. 4); δπὰ δραίη δἱ τῇς 
πις ννῃεη ἰἢς Ἐρίβε]ς ἴο ἔπε Οοϊοβϑίδπβ 
νν 88 ντί ἴδῃ ; δπὰ γεῖ ἀραίη δὲ ἴῆε επά οἵ 
{πε Αροβιῖθ᾽β οάγεεσ (Τιῖ. 11. σ2; 2 Τίπι. 
ἷν. 12). [Ὁ 18 ργοδαῦϊε πὲ πε επί ἴὸ 
7ετυδβαίετη, δβ Ττορῃϊπιυβ ἀϊὰ (Αςῖβ χχί. 
20), ἰπ 411 πκε! ποοὰ 88 ἃ ἀείεραιε οἵἩ δἷβ 
Οδυτοῦ, {δὲ ννογάβ ἄχρις τῆς ᾿Ασίας ποῖ 
δεϊοηρίηρ ἴο {δε τις τεχὶ οὗ Αςί8β χχ. 4. 
ννε πά δίτη δεζε ομβαιρεὰ στ τΒε ἀε- 
Πΐνεσυ οὗ ἴῃς οἰγουΐαζ Ἰεϊτίες Κποννῃ 45 ἴδε 
Ἐρίβεῖς το πε Ἑρδεβίαπβ, ργορδθὶν δὲ 
τε οδίεῦ οεπίγεβ, 1.δοάϊοεα, Οοΐοββε, 
εἴς., ψψδετε ΟΠ γί βείδῃ Τοσηπιυπίῖοβ δὰ 
Ῥεεη ἑοσιηδᾶ ἱπ Αβία. Ηε ἰβ τηεπιίοπεὰ 
4150 ἱπ ςοηπεοίοη ψἱ τῇ τη ββίοπβ ἰο Οτεῖα 
δηὰ ἴο Ερμεϑὺβ (Τίς. [1]. 12; 2 Τίπι. ἵν. 
12).---ὖ ἀ ὃς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς 
διάκονος ἐν Κυρίῳ : ἐλς δεϊουεά ὀγοίλεν 
απὰὦ αλλ με νεΐμισον ἴπ ἐπε Τιογά. ἴπ 
ἴδε 5ἰβίε Ερίβεϊες ἣς ἰβ8 ἀεβογίδεὰ ἱπ τῆς 
ΒΆΔΠῚ6 εττηβ, δυῖ τὰ τῆς δἀάϊιίοη οὗ καὶ 
σύνδονλος. πιστός -- μαῤέλγμέ, ἴθ τῆς 
5εῆ8ε οὗ ἐγηςξέγ, ἃ8 ἰη Μαδῖϊ. χχῖν. 45 δηά 
οἴϊξη εἰβεννβεσαε. Τε ἐν Κυρίῳ ἀεῆπεβ 
δε διάκονος, ἀπὰ ἀοε58 ποὶ τείεσ ἴὸ (δδ 
ΜὨοἷς οἴδυβε. Τῆς βεγνίςε ἴο Ρδὺ] νν88 
βεσνίςς γεπάοσγοά ἐπ ἐλφ 1, ογά, ἴθ ΟἾ γίβε 8 
6] ον Βηΐρ πὰ ϑρίγιε. ὙΠε ἴεστ διάκονος 
ἀοεβ ποῖ σδστυ πεσε ἴδε ἰάεα οἵ ἐςο]εβίδϑβει- 
Δ] οβῆςε, δυὰς 28 τε ἀδασονιολὲῤ ὑτορεσ, 
Ῥυῖ τείεσθ ἴο πκϊπἰ βίγαιϊίοηβ τεμάντοά ἐὸ 
Ῥὺ! Ὠἰπιβεῖῖ, πᾶ 80 8 ""βεγναπὶ᾽" οὐ 
“ ταηϊηϊδίοσ "" ἴῃ ἴΒς ρεπεγαδὶ βεῆβε. 80 ἰπ 
(οἱ. ἵν. 7 ὃς ἰ8 οαἰϊεὰ ποῖ οηἱν πιστὸς 
διάκονος, Ῥυξ Ραι}}8 ,εἰϊοιυ-Ξεγυαπέ 
(σύνδονλοφ) ἰπ τᾶς Ι,οτἅ. ΤῊΪ8 ἴ5 Ρδυ} 8 
ςοπηπιεηδιίοη οὗ δἷπιὶ ἴο τς Οἤυγοδε8 
ΨΒΙΟΒ Βε ννᾶδ ἴο νἱβἰξ. 

νες. 22. ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ 
τοῦτο: τολονι 1 παῦε ςἐπὲ μπίο γοΐ 70 
ἐλὲς ὑενν ῥμγῥοβΉὺ. ἔπεμψα, ἴῃ ἰάϊοπιδίς 
Επρ 5} -Ξ “Ὁ βᾶνε τυυτιίεη,᾿" δὺς ΠΠΈΘΓΑΠῪ 
ΞΞ Κ1 ἀϊά ντῖϊε ". Ι{1τἰ ψετς Τοεγίδίη τπαὶ 
ἴδε Ἐρίβε!ς το ἴδε Οο]οββίδηβ ργεςεάεὰ 
ἴηδὲ το τῆς Ἑρδμεβίδπβ, τμδὲ ἴῃς βρεςῖδὶ 
ταἰϊβδίοη οὐ ΒΊΟΝ Τυοδίουβ ννΆ8 βεηῖ ἢ 
Οπεβίπιυβ ἴο Οοἴοββε ἰοοῖς ρίδος Ὀείογε 
Ῥαὰ] τοῖς ἴῃς Ερίδβεϊς το ἴδε ἘρΠεβίδηβ, 
δηὰ ἴδαὶ ἢε Ἰουπά βοπὶς ορρογίυ μι υ οὗ 
ἐοσιναγάϊης τἰῃς ἰαἰίεν Ἐρίβεϊε 4180 ἱπ τῆς 
οουσβς οὗ Τοβίου δ᾽ Β Ἰουγηογ, ἰἢς ἔπεμψα 
ψουϊά ἢᾶνα ἰἴ8 αϑυ8] δογίβε βεπβς, γείει- 
τίης ἴο ἃ ραϑὲ δοῖ. Βαηηρ τῃ 15, ἴὲ τηυδὲ 

ὃς τᾶ Κεη 858 δὴ ᾿πβίδηος οὗ ἴπε ἐῤίσέοϊαν 
Δοῖ., ἴδε τηϊβδίοπ Ὀεὶπρ εοὐπείδπέ ν ἢ 
ἴδε ντιεἰηρ οὔ τδε ἰεϊέεσ, θυς σοπιεπιραιεά 
δοτὴ ἴδε νἱεν-Ῥοὶπε οὗ ἴπε γεεϊῥῥέεπίς οὗ 
τδε Ἰεϊίεσ, ἴο ψἤοσα ἰξ νν88 ἃ ἰδίπρ οὗ {πε 
ϑῖ. Τῆς εἐρ᾿ βιοϊγυ δογ. ςεγίδί εἶν οσουγϑ. 

1π 1Δπἶη, ἱπ τἰθε υ86 οὗἉ Ξεγίῤεὲ, εἰς. (οὐ 
Μαάνίᾳ, Ογ., 8 345). Ηον ἔδλγ ἰἴ8 υα8ὲ 
εχῖεπάβ ἰη ἴῃς ΝΤ 18 5:}}} ἃ πιοοῖ φυδβίίοη, 
βοπὶς βηάϊηρ τηᾶπΥ οΔ568, 6.ρ΄., ἔγραψα ἴῃ 
ΕΔ]. νἱ. σὰ; ῬΒι]επ). 19, 21; σ Ρεῖ. ν. 12; 
τ᾿ ]οδῃ ἰϊ. 14, 21, 26, ν. 13; ἐπέστειλα, 
Ηξεδ. χίϊ!, 22; ἔπε ψα, συνέπεμψα ἰπ 2 
Οος. νἱῖ. 18, 22; Ἐ» . νὶ. 22; (οἱ. ἰν. 8; 
ῬΆΏ]]. 11. 28; ῬΒΙ]επ. σι, εἴς. ; 811 οἴδεῖβ. 
(6... ΒΙ458) τεϑιγίςι ἰξ το ἔπεμψα ἱπ Αςίβ 
ΧΧΙΠ. 30; ΡὨΙ], 11, 28 ; ΟΟ]. ἱν. 8; ΡῃΙ τα. 
τι, εἰς, (οὐ. Μῖπ.-Μουϊε., Ρ. 347; ΒΙ288, 
ναηι. οὐ Ν. Τ. Ονεεὶ, ρ. το4ᾳ; Πἱρμιῖ. θα 
6]. ἱν. σὲ; Οοί. ἱν. 8; ΕἸ]. ου εἰνοιχ. 
--ἶνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν: ἐλαὲ γε νιαν 
ἄμοιο οἱ οἑαίε. ὰ περὶ ἡμῶν ν»}}} παῖυτ- 
ΑἸΪν πᾶνε {πὰ βᾶπ)ὲ β8εῆϑε 88 ἴπε κατ᾽ 
ἐμέ, τῆς ἡμῶν ἱποίυάδϊπρ Ῥαυ]᾽8 οοτ- 
Ῥαπίουϑβ νι Πίτηβε!, [ἰ 8 νγε]} τεηάεγεά 
“οὺγ βῖαϊε" ὃν τῆς ΕΝ ; “οὖἦ ῇαδίγβ᾿᾿᾿ 
ὃν τῆς ΑΝ. Τῆς ἰπέοττηδιίοη γτεραγάϊῃ 
Ῥδυὶ] ἀπά ἢΐ8 [τί επὰβ ννουϊὰά ποῖ Ῥε σοπῆῃι 
ἴο τῆς ἰεἰΐεγ, δαὶ νου]ὰ θὲ ρίνεπ πο ἀουδὲ 
αἶ8δο ὃν Τυοπίσυβ Ὁγν Ψοτὰ οὗ τηουιῃ.---καὶ 
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν: απὦ ἐλαὲ 
δ μιὰν ΝΕ γον μδαγίξ. παρακαλεῖν 
τ ΘΔΠ8 πιοβῖ ἔγΘαΌ ΠΕ εἰῖπεσ τὸ ἐσλογέ ΟΣ 
ὕπ Ἰαῖες σε 45 τνε]} 88 ἰὴ τς ΝΤῚ ἴὸ 
“φδόδοῖ. ΒΆτΕΙ͂Υ ἴῃ ποη- 1 8]1ς4] ατεεκ 

ἴτ τῆς βεη8εὲ οἵ εογεογἐΐπρ οἵ ἐπεομγασίηρ ἢ 

Ῥαε ἴῃ τῆς υχχ ἰξ τεργεβεπῖβ ΓΤ, ἀπὰ 

ἰπ ἰδὲ ΝΤ ἴἰξ δδβ ἴπεβὲ βεῆβδβ, δῃὰ αἷδο 
οπςς ἴδλι οὗ ἡηδέγωεέηρ (ΤΊς, ἱ. 9). Ηεσε 
ἰξ πιεᾶπϑ ἴὸ οορεβογέ, οἵ ἴὸ σμεομγαρε; 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τδε ἔοστπηεσ, ννὮ σεβρεςς Ὀοιῆ ἴο 
Ῥαυ]᾿ 8 Ἰτου]ς68 αἰγελάγ τηεπιϊοηςδά (ἰϊ. 13 
ἃδονε) ἀπὰ {πεῖν οὐνῃ. Σ 

νν. 23-24. ΟἸοκίηρ Βεπεάϊςτίοη. 
νεῖ. 23. εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ 

ἀγάπη μετὰ πίστεως: ῥέασε δέ ἐο ἐλε 
ὀγεέλγεν απὰ ἴουε ενέἐκ Γαϊέμ. Ῥαυϊ᾽8 Ῥεπε- 
ἀϊςείοηβ γε ὑδυδ!ν δά ἀτεβδβεὰ ἀὐγέςέϊν ἴο 
ἴδε γεδάεσ, μεθ’ ὑμῶν οἵ Βοπλα 5ἰ πι!]2τ ἔογπὶ 
δεΐπῷ επιρίογεά. Ταΐβ οπε ἰβ δά ἀγεββεά 
ἴο τδε δγδέλγεη ἴῃ τς τὨϊγὰ ρεΐβοη, 88 15 
ἔπ πρε τοοτῈ δρρτγορτγίαϊε ἱπ ἃ οἰγου ας 
εἰἴετ. ὙΠεῖς 18 ποιϊπίηρ ἴὸ ἕδνους ΥΝ εβε- 
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Ὁ οπι. ἢ. πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 
γ11 Οογ. 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ν:. 

24. ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν 

αν. 42,50, ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν ᾿ἸΙησοῦν χριστὸν ἐν " ἀφθαρσίᾳ.Ϊ 
53, 54) 
2 ΕΥΡΝ 4.16; (ΤΊ. {ἰ.. 7) νᾶζ. τεδά.). 

1 Αἀά αμην ὍΕΚΕΡ, εἰς., Νυΐε., ὅυτ., Οορι., αοιῃ., Εἰὰ., Τβάσι., Νιςιοαπα., 
Ασαδτβῖ. ; οσῇ. ἀμὴν δ ἌΒΕΟ 17, 23, ἔ, δ. Αστὰ., Ευϊῃ,, Οτῖρ. 

1εγ᾿ 8 ποϊίοη ἴμαὶ ἰπ {πε ἀδελφοῖς γεινίελ 
ΟΒ τ βείδπβ δα βαϊυϊεᾶ, ννῃΐ ας ἴῃς πάντων 
ἴῃ νεσ. 24 τείειβ ἰο Οεμέϊϊε ΟἩγίβιεαπβ. 
εἰρήνη, ποῖ -Ξ- εοπεογά οτς τη Δποίδεσ, 

Βυΐ -- τε ΟἹ ὨἿ ") ἴῃ βαϊυϊδιίίοηβ οὐ 
ἴλτεννε }β, τ “τᾶν ἴξ δ6 Ψ6}} νι ἴδε 
Ὀγαῖῆγεη "᾿; ψ ἢ ἴπε ΟἸτγίβιίδη οοπηοῖδ- 
τίοπ, ποννενοσ, οὐ νν6]1-δείῃρ 48 τηεηϊδὶ 
Ῥεᾶςε δπά ροοά ἄυε ἴο τεςοπο]! τίου τυ 
᾿αοἅ. [π Πῖ5 ἐχργεββίοη οὗ ννῆδί ες ψουἹὰ 
δανς ἴποπὶ ΘηοΟΥ δε σουρίεβ ΨὩ τῆς 
δ]εββίηρ οἵ ἃ πενν πιεηΐδὶ ρεᾶςε ἴμαὶ 4150 
οὔίουε---ἴμε ΟΠ τι βιίδη ργαςε οἔϊονε, τπδὶ 18 
ἴο 58Υ, ἀπά βυςἢ ἰονδ 88 ἰβ ἀϑεοοίαέεα ν᾿ 
[1 (μετὰ πίστεως). μετά, 45 ἀϊδβιίη- 
δυϊεμεά ἴτοπιὶ σύν, ἐχργεββεβ ἴπε βίτωρὶς 
1ά6α οἵ αερονιῤατιγίηρ. 8.0 Πεῖε ἴδ 18 ποῖ 
“Ἴονε απάὰ ἴαϊτα,᾽" ἔμ, ΤΑ ἢ θείης ῥγε- 
δυρροβοά 48 τηδιεϊηρ ἴῃς ΟΠ τι βείδη, 1 ἰ5 
ἰονβ ννϑιοἢ ρο6ς τοὐίλ ΤΑ τῃ, πος τπε ένένς 
Ἰονε (Βεπᾷ., εἰς.), θὰ ἐπε ὀγοέλενὶν ἴονε 
ΜΒΙΟΝ βῆον ἰἴ5ε}7 δεῖς μα ἐλ 15 ἀπὰ ὃῪ 
ΨΠΙΟἢ ΓΔ ἡνοσκβ (6 8]. ν. 6).---ἀπὸ Θεοῦ 
πατρὸς καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ : ὕγοῖκ 
αοά ἐπε Βαΐλεν απὰ ἐλε 1,ογὰ εϑες ΟἈγςί. 
Τῆς ὑνο-ἰο] ἃ βουγος οὗ ἔπε δ᾽εββίηρβ ἀε- 
βιγεά ἔογ ἴῃς τελάεοι---αοἀἁ δβ Εαέλδν, ἴῃ 8 
Ἑδίμεγ οἵ ΟΠ τῖβε Ηἰπιβοὶέ, {πὸ εαμσα ῥγέπ- 
“εἰῥαϊὶς απὰ ἤοκς ῥνὶνιαγίμα; ΟἸτίβε δβ ζογά, 
Ἠεδᾶ ονετ 81] νυἱτῇ ἃ βονεγεί στιν νος ἢ ἰδ 
ἐουπάεά ἰπ αοά (1 Οος. χί. 3; ΡΒΙ]. 11. 0; 
Ερῇ. 1. 17), 85 εαμδα γιεάίαπς δπὰ ζ0μ 5 
ϑειμπδαγίμς. ΤΏς ρῆγαβε οὔουσβ ἀρϑὶῃ 
(δουρ νἱἢ δος ναγίδίίοηβ ἰῃ {δὲ 
τεδάϊηρβ) ἰπ 2 Τίπ. ἱ. 2; Τίς, ἴ. 4. ἴῃ 
1ῃς ορεπίηρ βαϊυϊδιίοη ἴὲ ἰ8 “" σοά οὩγ 
Ἑδιποσ". Ηεζε τῆς τεϊδιίοη οὗ αοά ἴοὸ 
ΟἈνγὶςἐ ἰΒ ταοσε ἴῃ νίεν,, ἰπ σεβρεςξ οὗ τπεὶς 
7οἰπε-δαβίονἊ] οὗ βρίγίτυ δι δ] εββίη ρβ. 

ψει. 24. ἡ χάρις πάντων τῶν ἀγα- 
“πώντων τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ἐν ἀφθαρσίᾳ. [ἀμήν]: Ογαεε δέ ευτίλ αἰϊ 
ἐλέηι ἐκαὶ ἴους ομν Τιογὰ εσμς ΟἈγὶςὲ ἐπ 
πηεογγηῤίηεες. ΑΒ 'π (οἱ οββίδηβ, ἴῃ ἴσος 
Ῥαβιογαὶ Ερίβιϊεβ, ἀπ αἷβδο ἰη Ηδεθτγενβ, γα 
δᾶνε Πεζε ἡ χάρις, “ ἐδε σταςε,᾽ ἴδε βτδᾶος 
δεδβίἀς νυ ἢ τπετς 18 ποης οἴδεσ, ἴῃς σταος 
οἵ ἀοά ἴῃ ΟΠ γίβὲ οὗ ννῖς ἢ ΟἸ τί βείδηβ ἕανα 
ἐχρογίεπος. [ἢ τῃς οἱοκίηρ Ῥεπεάϊοιϊτοπβ 
οἵ Οος., 64]., ΡΒ ]ρ., Τῆςβ5., ΡΠ Πςπι. (45 
αἶδο ἰῃ ἕεν.), γε πᾶνε ἴδε ἤ]1ες ἔοσπιὶ ἧ 
χάρις τοῦ Κυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οἵ ἡ 
“χάρις τοῦ Κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ; 

αἶβο ἰπ Βοπιᾶπβ δοοοσάϊηρ τὸ ἴδε ΤΕ, ἴδε 
νεῖβα, βονενεσ, δεὶπρ ἀεϊειεὰ ὃν ἴδε δεβι 
οτἰςβ. ΤΕ ἔοστηεσ θεπεάϊοιίοη νγὰϑ ἴοσ 
τὰς ὀγείλγεη, ῬΟΟΡΑΟΙΥ ἴδοβε ἰῇ ἴδε Αδίδες 
ΟΒύσομεβ. Τηὶβ βεοοηὰ Ὀεπεάδιςοι [5 
οὗ ννϊάεϑέ βοορε---ἴοσ αἱΐ τῆοβε ννᾷο ἰσνε 
ΟὨτῖβε. Τῇε ἀϊησυ!ν ἰ5 ἢ τὰς υἡ- 
υδ0.8] εἐχργεββίοη ἐν ἀφθαρσίᾳ, ὈΟῚΒ ἃ6 τὸ 
118 βεῆβε πὰ ἰξβ ςοππεςιίοηυ. Τδε ποῦσ 

18 υϑεά ἰπ ΡΙυϊλτοῦ οἵ τὸ θεῖον 
(Ανίςε,, ς. 6), ἰπ ΡΗΠο οὗ ἴδε (δε 
ἵποονν. Μωμάϊ, 8ὶ τ1), ἰη τὰς ΧΧ δηά τθε 
Αροοτ. οὔένενιογέαϊιἐν (γΝν ἰ5ά. 1. 23, νἱ. το; 
ἌΡΡΗΝ χνῖϊ. 12). ἴπ τῆς ΝΤῚ ἴξ τα ἑουμά. 
ἰπ δάάϊείοπ ἴο ἰῃς ρῥγεβεπῖ ραββᾶρε, ἰῷ 
Εοπι. 1ϊ. 7 οἵ τῆς “ἱποοττυρίου " ΨΨΒΙΟΝ 
ξοεβ ἢ τδὲ ρίον» δὰ ἀόνοιν οἵ ἴδε 
αΐυτε; ἴῃ τ Οος. χν. 42, 50, 53, 54: οἵ 
ἔπε ““Ἰποοττυρτίοη ᾽" οὗ ἴδε τεβυτγεσΏοω- 
δοάν ; ἰπ 2 Τίπι. '. το, οὔ δε [1ξε ἀπά "" ἴω- 
σοττυρτίοη" δτουρδϊ το Ἰίσδε Ὀγ ΟἾτῖδε. 
Τῆς οσουγτγεηςς ἰη Τί. ἰ. το τπηυδὶ Ὀε ἀιε- 
οουπιεά ἴῃ νίενν οὗ πε δάνετγβε ἀϊρίοταδας 
δνίάεπος. Τῆς Ῥαυϊΐης υδε, τἰΒετείοτε, ἰ8 
ἐπ ἔδνουγ οὗ ἴδε ἰάεδ οὗ “ ἱποοσσυρίου," 
“προσ βῃδοίθπαββ," τἴῃε αὐδιτγ οὗ ἴδε 
ἐμαπρεῖεςς ἀπὰ μπάεεαγίηρ ; ἀληὰ τμλϊ δ5 
θεϊοηρίηρ ἴο τὰς ἔμτυτε ἴθ Τςοηιγλοῖ τί 
ἴδς ῥγεϑεηΐ σοηάϊείοη οὗ ᾿δησε. ΤΈετε 
ΠῚ ποιμίηρν τπετείοστε, ἴο ὕεᾶς ουὔυὲ ἴδε 
8βεῆβε οἵ σἰμεεγέέγ δἀοριεὰ Ὀγ ΟὮγγβ., ἴδε 
ΑΝ, τδε Βί5Ὦ.; οὐ Τγηάᾶ., “ἴα ρυτεπεβδ; 
Οον. Τεβῖ., “ βίποογεῖγ ᾿᾿; ον. Οἴβῆ., 
““μηξεϊρηπεάϊγ'". ΤΠ ψουϊά θα Ε 
ΒΥ ἀφθορία οἵ βοπις βἰπιῖ]ας ἰεγτη ((. ΤΊς. 
ἰἷ, γ). Νὸοτ σδῃ ἴὲ ὃς βἰπιρὶν ἰδεπβοά 
ὙΠ 411} ἐνιῤεγίσλαδίς δεὶμρ ἰὰ ταῖς με 
ος ἰη ἰδς οἴδες (ΒΙεεῖς, δ᾽ ψεωρ ρέτβαπαν 
εἴς.); πος γεῖ δραίη ψἢ ἐν ἄρτοις 
οη ἰὰ ΔηΔΊΟΡΥ οἵ ἐν ἐπουρανίοις, 85 (( 
ἐξ ἀεβοτιδοά ἔδε εῤόεγε οἵ ἴδε ἀγάπη. 
ΤΒετε τεπιδίπβ ἴδε σηαϊῥέαελνε δεῦϑε οἵ 
“τη ροτ με μεβ8" (Μεγ., ΕἸ]., ΑἸ, 
ΑΡΡ., δηὰ πιοβῖ), ΒΟ δεβὶ βυϊϊ5 Ἰ15- 
Ευϊκεῖς υβ6, {πε βεῆδβε οὗ ἴὰς δά. ἄφθαρ- 
τος (7. Εοπι. ἱ. 23; Σ Οος. ἴχ. 25, χν. 52; 
τ᾿ Τίπι. ἱ. 17; σ Ῥεῖ. ἱ. 4, 23, 1. 4), ἂι 
τῆς ἀρρ᾽ϊοδιίοη δεσε ἰῃ οοππεςοη 
τῆς ρτᾶςς οὗ ἰονε. ἴδε ἐν, τπετείοτε, ἰδ 
ποῖ ἴο ὃς ἰοοβεὶν ἄεαϊε υἱτ, 5 1 -- εἰς 
(Βεζα, δβ ἰζ ἴξ πιδαπὶ ἴῃς βᾶπις 85 εἰς 
τὸν αἰῶνα), ο᾽ διά (ΤΒεορἢγ.), οἐ ὑπέρ 
(Ομ γγβ.), οσ ἐνεη μετά (ΤΒεοάοτ.); ὃυιϊ 
Ὧδ8 ἰἴ8 Ῥσορες ἴοτος οὗ ἰἢς σίφρεενηΣ οἊ 



23---24. 

"παηπεν ἴῃ ΜΝ ὨΪΟΝ ἐπε ἰονε ἰ8 ομοσίβῃεά. 
Ἑυγίμοσ, {πε βίσωρίεβι πὰ πιοβὲ οὑνίουβ 
ςοππεοίίοπ 18 νὰ ἔπε ἀγαπώντων, 45 ἰΐ 
ἰδ ἴᾶκεπ ὉΥ τηοβῖ, ἱποίυδϊιπα ΟἾτγγϑβ., 
Ὑπεοά., ἀπά τῆς οἵδεγ ατοεῖκ οσοπηπηδηῖ- 
δῖοσβ. ϑότηβ, δοννενεσ, οοππεοῖ ἴπε ρῆσγαβα 
ψ ἢ ἡ χάρις, 48 - “τος Ὀεὲ νἱτἢ 4]} ἐπ 
εἰφγηὶέν " (ΒεΖ., Βεηζ., Μαδιι 168), οτ, “ἐμ 
αἰϊ ἐνιβενίσλαδίε δεὶπρ᾽" (Ηα11.), οὐ 88 ἃ 
βδοτὶ ΨΑῪ οἵ βαγίηρ “"βγᾶσε ὃς ἢ 41] 
τπδῖ ΤΠΟΥ πᾶν Πᾶνε εἴεγηδὶ 11{ε " (Ο]5}.). 
ὙΤΗΐβ σοπβισυςείοη, που ρἢ βιγοη συ δἄνο- 
οαἰεᾶ γεοεπῖὶν ὃΥῪ νου ϑοάεη, ζα1}8 τὸ 
Εἶνε ἃ οἷεας δῃὰ βδιϊβέδοίϊογυ βεῆδβε, οσ οὔς 
ΨΈΟΙΥ δοοογάδπε ἢ τῃς υ8ε οὗ ἀφθαρ- 
σία; ψὮϊε ἴπετε ἰβ ἀραίηβὲ ἰξ 4180 ἴπε ἴδοι 
ἴδλι τπε ἀεῆπεὰ πουπ δπὰ τῆς ἀεβηίηρ 
Ρῶταβε ψουϊὰ ὃ6 διγῖμεγ ἀραὶ τΠπδῃ 18 
υδ04] ἴπ θεπεάϊςτίοηβ. 5:11] 1ε88 γεάβοῃ 18 
ἴδετο ἴο σοππεοὶ {86 ρῆγαβε ἱπηγιεάϊ δίεῖν 
ἢ τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν 48 
{{1τ ἀεβοσγίδεά Οἤγιβὲ 48 ἑνεριογέαὶ (ΛΝ εἴϑι., 
εἰς.)---ἂ οοηϑίγυςτίοη ὈοΙΒ Πἰπρα ΒΕ! 4}}γ 
δηὰ ρταπηγηδειςα! ν (1π τἴπῸ δῦβεηος οὗ 
τὸν ὉὈείοτε ἐν ἀφθαρσίᾳ) αυεϑιϊοπαδίε. 
Ὕπδε ρῶτγδδε, ἱπεγοίοσγς, ΤῊΝ τδε τοαν 
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ἴῃ ΨὨΙΟΠ ἴδεν ἴονε, οὐ ἴῃς οἰεπιεης ἱπ 
ΜΌΘΟΝ τπεῖν ἰονα Π85 118 Ὀείπρ. [ἐ ἰ8 ἃ 
Ἰονε ἰδαὲ “"Κπονβ πείῖπεσ σῆδηρε, ἀϊπχίη- 
υὔοη, ποῦ ἀεοαν" (Ε|1.). Ὑῆε οἱοκίπρ 

ἦν λὐἀεά ὃὉγ τἴπε ΤῈ ἰδ ἐουπὰ ἰπ 3 
ΡΙ,, πιοϑὲ ουγαῖνεβ, ὅυτζ., Βοῇ., εἴς. ; 

Ῥυὶ ποῖ ἰπ ΒΨ "ΑΘ, 17, Αγη., εἴς. [τ ἰ8 
οτατιεὰ ὃν ΤΤΊΨΝΗΕΝ. 

Τῆς βυδδοτίρείοη πρὸς ᾿Εφεσίους ἐγρά- 
φη ἀπὸ Ρώμης διὰ Τυχικοῦ 18 οπιτιοὰ 
ὈΥ ΨΤΨΝΗ ; ψῃΠς Ττες. ρίνεβ βι ΠΊΡΙῪ 
πρὸς Ἐφεσίονς. 1ἰκε τῇς δι βοτίρείοπβ 
ἃρρεπάεά το ἔοπι., ΡΗΪ]., δηὰ 2 Τίιπι., ἰὲ 
ΟὨτοπίοϊεβ ἃ νίενν οὗ δε Ερίβεῖε ἴπδὲ ἴ8 
εϑβίεσ ἴὸ τεσοποῖϊε νἱἢ ἕαοι τπδπ [8 {8ε 
οᾶβε ἢ ΟἸΠΕΙΒ (Ι δηὰά 2 ΤΠεββ., Τίϊ., 
δηὰ εβρες. 1: Οοσς., 6ἱ]., χα ΤΆ ἴπ τς 
οἱάεβε Μ55. ἴἰξ 15. βΡΙΥ πρὸς ᾿Εφεσίους. 
πη τἢε Μετβίοῃβ, ἰδῖεσ Μ58., δῃᾶ βοτηε 
οὗ τε Ἐδίμειβ ἴὶ ἰδκεβ νϑζίουβ ἰοπρεσ 
ἕοτταβ. ὍὙΠε ἔογπι τεργεβεπίεὰ ἴῃ τς ΤῈ 
δηά τῆς ΑΝ ἰβ ποι οἷδει 1πλπ Ευτπαϊῖι8, 
Βεᾶοοη οἵ ΑἸεχδηάτία δηὰ Βίβϑῃορ οὗ 
ϑυ]ςλ, ψῃο δουτίβῃεά ρεγῆαρβ ἰπ δες 
τηϊἀά]ε οὗ ἴδε 5ΔὮ οεπίυγ. 

"οἱ με Θίο Ζθο 
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ΤῊ ΟΗὕΆΟΗ ΑΡΡΒΕΒβερ. Τα ἴονη οὗ ῬΒΠρρὶ οσουρίεά ἃ 

ςοτηπηδηαίϊίης δβιζυδίίοη οα {πε ΤΌΘΕΥ 8ίορεβ οὗ ἃ βίβερ δ1]} σῆς ῃ 

ονετγϊοοκεά, οη Πα οης 5.46, ἴπ6 βρδοίουβ ρἰαίη οὗ Ὀγαπια ψαΐζεγοά ὈῪ 

πε Οδηρίίεβ (ον Αηρίίεβ, Ηεγοάοι., νἱΐ., 113), ἀπά, οη ἐπε οἴπεγ, ἔπε 

Ρα85 Ρείψεεη Μουπί Ραηρεῦπι (δουϊῃ-τνεβὲ οὗ ΡΒΠΙρρὶ) ἀπά πὰ βρυγβ 
οἵ Ηξπιυβ. ΤὨγουρῃ {Π|8 ρα88 γϑὴ {πε ἰαπιουβ Βοπδη γοδά, ἔπε ΚὙ͵α 
Ἑρπαΐϊα (8ες Ταίεϊ, δὲ Μία Μιἰϊίανὶ Κοριαπογμηι Ἐρπαίϊα, ΤΟΡίης., 

1842), ςοπηεοξίης Ὠγτγγῃδοδίμπι οἡ πε Αἀγίαξις νυ ἐς Ηε]εβροηΐ. 
[15 ἱπιρογίαπος 88 ἃ βίγδίεφίς ροβίτἰοὴ νγὰ8 πιδηϊεϑί. [18 ναΐαε 48 ἃ 

ςοτηπιεγοίαὶ σεπίγε γὰ8 ΠΟ [688 εν ἀδηΐ, βιδηάϊηρ ἃ8 ἰξ ἀϊά οἡ ἴῃς Ὀυ5Ὺ 
Εοπιδη ἱμογουσῃίαγε ψῆϊοῇ ᾿οἰηεα Εαδβὲ δηά εβέ, αηὰ βείπῃ [ἔβεῖ ἔῃ ς 

επιρογίμπι οὗ ἃ ἰατρε ἰηἀιιϑίτγ πξίοῃ οἰγοϊεά ρου {πὸ γίοἢ σοϊά πκίπεβ 

ἀοιϊίεά ονες ἴδε ϑβϑυγγουπάϊησ τερίοη. Οτγίίηα!ν ἰ παά Ὀογης ἐπα 

Ὡδῖης οὗ Κρηνίδες (οΓ αἱ Κρηνίδες), ἀετῖνεά, ρεγπαρϑ, ἔγοπῃ ἴῃς σορίουβ 

βίγεδπιβ ψῃϊοἢ ἤοννεαά {πγουρῇ ἴῃς ραίη (ϑίγαθο, νἱϊ., Εγαρ. 84, ταῖς 

Κρηνίσιν ὅπου νῦν οἱ Φίλιπποι πόλις ἵδρυται ; Αρρίδη, Β. Ο.., ἵν., 105, οἱ 

δὲ Φίλιπποι πόλις ἐστὶν ἢ Δάτος ὠνομάζετο πάλαι καὶ Κρηνίδες ἔτι πρὸ 
Δάτου). ῬΒΠρ οὗ αοεάοη, ἰπ ΠίΒ νἰοϊοτίουβ σαγδεγ, χαΐϊοκὶν ἀϊβοεγηθά 
ἴδε ναῖας οὗ ἔπε σουπίγν Ὀογάεγίησς οὐ Μοιηὲ Ῥαηρβαπ. Ης 
τεσορηίδβεά ἃ βουγἼε οὗ ναβί ργοῆῖξ ἴῃ ἴῃς σοίά δηά 8ιἴνεῦ πιίηθβ, ψῃϊςῃ, 
τρ ἘΠ| ονν, Βα οηἷν Ὀεεη ραγί δ! ἐχρίοἰϊεά. Βαΐξ ἃ ἰοοδὶ σθηίγε οὗ 

ἰηδαξηοςα 88 ΠεσοββαγΥ ἴο σοπηπιαηά (ἢ 8 σονεῖϊεά τεγγίίοσγυ. Ἀοοογά- 

ἰησῖγ, ΌὈΥ εηἰαγρίης {πε ἴογπιεγ Κγεηίάεβ, με ἰουπάεα ἃ πεν οἰ, ἴο. 
νυ Πιςἢ Πα σανα δίβ οση παᾶπια, ΡΠ] ρρὶ (8ες Ὠἱοά. ὅ8ίς., χνὶ., 8, 6, 

ταύτην μὲν ἐπαυξήσας οἰκητόρων πλήθει μετωνόμασε Φιλίππους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
προσαγορέυσας " τὰ δὲ κατὰ τὴν χώραν χρυσεῖα μέταλλα παντελῶς ὄντα λιτὰ 

καὶ ἄδοξα ταῖς κατασκευαῖς ἐπὶ τοσοῦτον ηὔξησεν ὥστε δύνασθαι φέρειν αὐτῷ 
πρόσοδον πλεῖον ἢ ταλάντων χιλίων). 

Ταῖβ Οτεεῖ οἰν αἰέγαοίεά ἔπε ποξίοε οὗ Αυρυβίιβ αἴζεγ Πί8 ἀεξεδὶ 
οὗ Βγυΐξυδ δηά Οαβϑβίυβ ἰῃ ἰζ8. ἱπηπχεαάίαϊε πεϊσῃρουγποοά ἰῃ 42 Β.ο. 
Ηανίης ἴο βπά ρίαςεβ οὗ βειιεπηεης ἴον [{α] δ βοί ἀΐεγβ τ ῆο δά 
βεγνεά {πεῖν εἰπηα δηά σου ηοὲ Ρε πιαίπαϊπεά ἰη [{α]γ, πε εβϑίδ! βῃθα 

αἵ ῬΒΠρρί, ἀπιοης οἴπεν ἴονηβ, ἃ οπιδη σοίοηγ, ἴο ψὨϊσἢ Πα σγαηϊεά 
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τῆς 7μ5 7͵αἰΐοιοη ἃ8 ἀη αἰιγδοζίοη ἴο βειεγβ. ΤῇΪβ ργίνίερε ἱποϊαάεά 
(α) Ἔχεπιριίοη ἔγοπη ἴῃς ονεγβίσῃς οὗ ἴμε ργονίποίδὶ σονεγηογ, (δ) 
ἰπηπηαπίεν ἔγοπῃ ἔπε ΡΟΪ] αηὰ ργορογίυ ἴαχε, (9) γίσῃξβ ἴο ργορεγίυ ἰη 

ἴδε 8011 γερυϊαϊεά Ὀγ ἈοπΊδη ἰανν (βεε Μίαγαυαγαάϊ- Μοπηπιθεη, Κα δρεΐσολε 

«δέἐαα ευεγισαϊέμηρ, Βά, 1., ρρ. 368-864; Μιοηπιπίδεη, Ῥγουέηποες οὗ Κοριαπ 

Ἐπνιῤῖτγε, ἱ., Ῥρ. 299-802). 
Βαϊ, ἰπ δααϊείοη ἴο [8 ἱπάιϑεγία! δηὰ πα αγν ἱπιρογίαδηος, ΡΒΠρρὶ 

'(σουὰ Ὀοαδὲ οὗ ἔπε τγεϊίουβ Ζεαὶ οὗ [18 ἱπῃαίίδηίβ. Μ ΝΜ. ἤευζογ 
αηά ᾿αυπιεῖ, ἰῃ ἐπεὶν ἐχπαυβῖίνε απὰ ἰηναίυαρίε Μ|Ιςδίομ Αγολέο- 

ἐορίφμε ἀε Μαοέάοϊπε (Ῥατῖβ, 1876), βανε ροϊπίεα ουἕ παῖ ἔπε γοοῖς 
ΠΑΡ πε βηποίεηξ βίίε οὗ ΡΒΠΙΡΡΙ ἀγὲ “4 νεγίζαδ!ε πηυβειπὶ οὗὨ ωγγιῃ- 
Οἷοαν " (ρ. 86). Τγασεβ ἢανε Ῥξεδη ουπά οὗ ἃ ἰεπιρίες ἀεξαϊςαϊεά ἴο 
ϑιίναηι8, οης οὗ ἔπε πιοβὲ ρορυαγ ἀεἰτε8 οὗ {πε [πιρεγία! ἐροσῖ, το 

τγ88 Ψογβῃίρρεά 845 ἴπε βδογεὰά συδγάΐϊβη οὗ ἴμε Ἐπιρεγον (ρρ. ἐϊΐ, 75). 
Τῆς Οτείεηιαὶ ροά Μέδη βεεπὶβ αἷβο ἴο πανε Πδά ἢΐβ νοϊαγίεβ ἔπεγε, απά 

ἰῃ ἴπε πεϊρῃρουγίησ πιουηίαίπβ Ὠοηγδβαβ, {πε ἑανουγίίε ἀϊνίηϊεν οὗ 

{πε Τηγαοίδηβ, μαά “ (πε πιοβὲ γενεγθά οὗ ἢδἰβ βαποζυδγίεβ " (ρ. νὴ. 
Τηΐϊβ ψα8 ἴδε ϑβϑρίγίϊαὶ δοὶ] ἀρο ψῃϊοῇ ἴῃς Οοδρεῖ οὗ Οἤγίβε δά ἴο 

ψογῖ, ἃ ρἰσΐωγε ἰη πιϊηίδίαγε οὗ ἔπε βίγαηρεῖν σοβπιορο! ἴδῃ σδαγαςσῖος 

οὗ γεϊ!ρίοη ἱπ πε Βοπιδη Ἐπιρίγε αἵ ἔπαΐ βίαζε ἰῃ ἰζβ Ὠἰβίογσυ. Ἧνε οδῃ 
Εδβιϊν οοησεῖνε πον, απιίάβέ ἴπε86 βυγγουηάίηρδ, πε τηδίάθη “ ροϑ8- 

βεβδβίης ἃ βρίγίξ οὗ ἀϊνιῃδιίοη " ψ88 βυγε ἴο ἀγίνε ἃ βουτγίδῃϊηρσ ἰγαάε. 
Τῆς δοοουηξ οὗ Ραυ}}8 ψόογι δὲ ΡΒ Πρρὶ 18 ρίνεη ἴῃ Αςξβ χνὶ., 

ἃ σμεαρίεγ Ὀεϊοησίης, ἰῃ ραγί, ἴο (δε ““Ψε-δεοϊίοηβ," ψῃΐϊσῃ ἀγα τγε- 
ξαταβά 88 Ἔχίγεπιεῖυ να υδῦΐς ἐνεη ὉΥ ἔπε πιοβὲ περδξίνε ογίτἰσβ. (Εογ 

αἴίδοκβ ἀροὴ ἴῃς δυϊπεηκίοιν οὗὨ {πὲβ δοσουηξς βεεὲ Κπονϊησ οη Α. 
χνὶ., αὐ 3η., ἴῃ νοΐ. ἰϊ. οὗ (Ὠΐβ ψογκ.) [τ νὰ8 πογουρῆὶν ἴῃ δοσογά- 

δῆσα ψ τ ἴπε Αροβεῖε᾽β ψε]!-τνεϊρῃεά ρίδη οὗ ορεγαϊίοηβ ἴο οἤοοβε 

88 ἴδπε βίαγειπρ-ροίπε οὗ ἢίβ ἰδδουγβ ἰπ Ευγορε ἃ ἰγρίοδὶ οἱ οὗ 
{πε Εοπιδη Ἐπιρίγε, ἱγίης οὔ οπς οὗ ἔδε πιαίη ἔγαάε-γουΐεβ, σῇεγε 

δε πιϊφῃξ σοιπξ ἀροῦ ργοίεσζίοη αραίηβιὶ νἱοΐεπος, δηά ἔγοπι τυ οἢ 
ΔῺΥ 5ίγοῃξ ἰπῆυεησε ἢς πιρῃξς ἐχογί πιυβὲ εχΐεπα ἰΐβ6!  τοναγάβ 
Ἑδβϑὲ απὰ δγεβὶ (8β8εε Βαπιβαν, Οληγοῖ ἐπ Κοηι. Ἐνιρβ., Ῥρ. 56, 70, 
148 εἰ αἰ.. Ῥααΐ 8εεπὶβ ἴο ἢδνε αἰϊδοπεά ἢἰπιβεῖ ἴο ἃ {{||6 οοπι- 
ῬϑηΥ οὗ ενχβ πὰ ργοβεϊγίεβ (Α. χνί. 18 8). Μεηιίοπ ἰβ οηἷν πιδάς 
οὗ βοπῖς ΨΟπΊΘη 0 Δββοπιδίεα ἴογ ἤγαγεῦ ὉΥΚ {πε γίνεν δἰάς οπ {δε 

ΘαΡΡαη ἄαγ. Ετοπὶ {8 1 παν ργοραρίν ΡῈ ραϊῃεγεά τῆδξ ὁ υἀκίϑαι 
μά πὸ βγηι μοϊά δὲ ῬῃδΠίρρὶ. [Ὁ ἰ8β ψογίν οὗ ποίε παῖ ἔπε σδαγρε οὗ 

Ῥείη δεν ἰβ βεῖ ἰῇ ἴῃς ἑογείγοηξ ὈῪ ἴπε επγασεά ῬῃΠρρίδπβ νγῆο ἄγασ 

Ῥαυΐ δηά ὅ8:1148 Ῥεΐογε δε Ῥγαείογβ.: (Εογ πε δηςσίδηξ μαίγεά οὗ 

1 ὅες Ηεηϊε, Τὴν. ΤΑλεοὶ. Οπαγίαϊ-οῖγ., 1803, ΗΒ. Ι, Ρ. 82. 
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Δεν ίη δα Νοπιδη ψογὶά, βεεὲ ἐβρ. Ἐεϊπδοῇ, Τέχέες . .. γεϊαἰϊε αἱ 

ϑμααῖενιε, Ῥατγίβ, 1895.) [γάϊδ, ἃ 86 116 ῦ οὗ ρυγρίε ἀγεα σαγπιεηΐβ, ἃ 

τδῖϊνε οἵ Τηγαίϊγα, ἕαπουβ ἴογ ἰϊ8 ἀγείης ἔγαάς, θεσαπὶα ἴδε ἡυοίευβ 
οἵ ἃ Ομγίβείδη οσοησγερσαίίοη. ὅ886 ψὰ8 αἰγεδάν ἃ Οοά-ἔδαγεγ (σεβομένη 
τὸν Θεόν, 8ε6 ϑοδῦγεν, Κεισίει Ῥεοῤίε, ἰὶ., 2, ». 314). ΑΒ ἴπε γεβαυϊῖ 
οἵ Ῥαυ 5 ργεδοδίης 8ῃ6 δηά πε πουβεμοίά ψεγε Ὀαρίβεά, δπά {δα 

Ἀροϑέϊε, ψιίεῃ Π8 σοπηραηίοηβ, δοσερίεά ἢδγ Πποβρίτα! ἐν (βεε εβρ. Α. 
χνί. 15). ΤῊΪΒ βρίγίε οὗ ρεπεγοβίευ νὰ 8 ἴο θεσοπλε σμαγβοζεγίβεϊς οὗ ἴμῈ 

ΟΒυγοῦ αἱ ΡΒ ΠΡρΡΙ ἀπά οὗ εαγὶν ΟΠ γίβιίδη [πὸ 88 ἃ νδοίε. 
[ε ἰβ πϑοάϊεββ ἰο ἀψεῖϊ οὐ {πε ϑπδᾶγρ ογίβϑὶβ (ἤγουσῇ ψῃϊοῦ αὶ 

Ὡηὰ 5:18 παὰ ἴο ρα88. Τῇε δγγεβῖ, ἔπε {Π|ερα] δορσρίησ (ο΄. (ἱς., ἐπ 
Κένν., ν., 66: ἡμεῖμπμϑβ ἐδὲ υἱποϊγὶ οἰυεηι Κοριαπμρε, δοείμ5 υεγδεγατὶ, 

γοῤε ῥαγνὶοϊάΐμνι πεοαγὶ), τὰς εχιγαογάϊπαγυ ἀεϊίνεγαπος, (πε γερεηῖ- 
δῆςε, σοηνεγβίοη δηά Ῥαρίίβπι οὗ πε [αἰΐογ, ἔπε γείθαβα ἰπ ργεβεηςς οὗ 

ἴδπε ρδηϊο-βεγίοϊζεη τπηασίβιγαῖεβ,----α]} [Π686 Ἔἐχρεγίθποεβ πιαβὲ πᾶνε πιδάς 

8 ἄξερ ἱπιρτγεβϑίοῃ οὐ ἴδε πιίηάβ οἵ ἴῆες ΡῃΠρρίδηβ. Αἰγεδάν ἴπεγε εγα 
Ῥγεΐμγεη ἔπεγε (Α. χνὶ. 40), σ ποσὶ πεν ἐχπογίεα 48 {πον ψεγα οὐ ἴῃς 
Ῥοίητϊ οὔ !εανίηρ ΡΒ ρρὶ ἕογ Τεββαίοηίσα. ϑίγδηρεϊυ εηουρῇ, ἴμε “τοε" 
ἱηϊγοάμοεά αἱ Α, χνὶ. 10 οδαϑεβ ψἱτῃ οὗ. χνὶ., ΟὨΪΥ ἴο Ὅς τεβυηχεά 

δῖ οὗ. χχ. 6, ψῆεη Ραϑυΐ ἰεαᾶνεβ ῬθΠρρί δἔξεγ δηοΐδπεγ νἱβίι. Ῥεγῆαρβ 

τ ἴδ. ηοῖ ππγεαβοπβδθίε ἴο Ρεϊΐενε ἢ Πδηηβαν (5έ. Ῥαμὶ ἐπε Τγαυεῖϊεν, 
Ῥ. 219) παῖ [υκὲ νγὰβ [εἴς θεῃὶπά δὲ ῬΠρρί το ἐχίεπά ἀπά σοπβοί!- 
ἄκσῖε ἴῃς σοοά ποτ νϊσἢ Παάὰ Ῥδεη ἄοπθ. ἴ[η δηγῪ Ἴδβὲ (ἢς Οδμυγοῖὶ 
ταυβῖ πᾶνε πιδάς γαρίά ργοργεββ. Εὸγ Ῥαδυΐ παά βοδγἼεῖὶν [εἴς αςε- 

ἀοηίαᾳ ψἤεη ἔς ΡΒ Πρρίαη ΟΠγίβείαηβ θεζδη ἴο πικίηίβῖογ ἰο Πἰβ πεβάϑβ. 
Βγοπὶ {παῖ {ἰπ|ὲ οηνναγάβ πον ΟσσΌΡΥ ἃ οἰίεΐ ρίδσς ἴῃ δίβ δῇεοξίοηβ. 

[τ ἰ86 ἀῆσυ!ε το ροίπε ἴο απυίπίησ [κὸ βχεάὰ ἀδία 8 γεραγάβ ἴῃς 

οονιῤομπεηέ ῥαγίς οἵ ἴπε ΟΠυγοῦ δῇ ῬΒΠΡΡΙ. ϑοῃίηζ ἰπ ἢἰβ ἱπιρογίαης 
ἀϊδεεγίδιίοη, δὲς οὐγιοεϊολε Οεριεῖπᾶςε κὸ ΡΠ ῤῥὶ (Ζατγιςῃ, 1837), 
Ῥείηρβ ἔογνναγα πΔΩΥ δγρυπηεηῖβ ἴο ργονε (Παΐ ἰἃ 8 δββεητίδ! ν ἃ 

Βοαιμεη-ΟἸγίβείδη σοπιπιιηϊ τ (866 Ἔβρ. Ὁ. 57 ἢ.). Οεγίδίη!ν πιυσῇῃ, 
Ὀοϊ ἰῃ τπ6 Ερίδϑι]ιε δηά ἱπ ἴπ6 παγγαζίνε οὔ ἰἴ8 ουπάϊησ, σοεβ ἴο 
σοηῆγη 1ῃϊ18 ορίηίοη. ΑΒ νὰ δανε βεεῃ, ἰξ 88 ἃ ργοβεϊγίε, ἃ ψοπΊδῃ 
οὗ Αϑἰδίίς δίγί, σῆο τοοῖς {πε ἰεδάϊΐηρσ ρίαςε ἰῃ ἴῃς ελγὶν ἰογέυπεβ οὗ 

τὴῖϊβΒ ΟΠυγοῆ. ὅδενβ βεεπὶ ἴο πᾶνε Ὀδθῶ ἃ περίίσεδρίε αὐδηϊν αἱ 
ῬμΠρρὶ, ἔογ, ἀρραγεηῖν, ἴἤογε 88 ΠῸ βυπαροσάς ἰη {πε ἴονση. Ετγοπὶ 

τδε ενίάεποε οὗ {πε Ερίβεῖε, ἀενοίεὰ πψοπιεη οὗ μεδΐμεη εχίγαοϊίοη (88 

τδεῖγ Ὡδπιεβ βῆον, βεὲ οἷ. ἱν. 2) βίοοά ἰῃ (δες ἰογείγοηξ οἵ Ὁ γίβείδη 

σοῦ. Τηΐβ ψα8 ποῖ ρεου!αῦ ἴο ΡΠ ΡΡΙ. Νοιδίηρ ἰ8β πιογε γεπιδγίς- 

ΑΌΪε ἴπδη ἴπε ρίασε ἴδεη Ὁν ψοπΊεη ἰη ἴῃς Αροβίοϊίς ΟΠυγοῇ 88 ἃ 
νος. Τῆς ΟΠ γίβείδη ἔδι ἢ νγὰβ ἐπεὶγ ἴσας επιαποϊραϊίοη. [ἐξ σανα 
βοορα ἴογ {πεῖὶγ πιοβὲ σπαγαοζεγίβεὶς δον 68 (βεα Δη ἰπζεγεβίης 8πῚ- 

ΝΟΙ, 11. 26 
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πιδῪ ἴῃ ΕἸΠΙ εἴ, (ον εδηξαϊγε 5ΗΥ ᾿Ερῖινε ον ἅμα Ρλὲϊ., ρρ. 312.318; 

αἰβο εηδη, δὲ. Ῥαμὶ, ρρ. 147-150; [,(1., δε ῤῥίαης, ρΡ. 55-56, ψῆο 
Ὠἰηῖβ ψίτῃ σοοά τεάβοη, οἡ ἴδε ενίάθησε οἵ ᾿ηβϑογγ., ἴπαξ ποπηξη 

οσσυρίεά ἃ Βρεοίδ!Υ ἔανουγαρίε ροβίτίοη ἰη Μαςεάοηίΐα; Η. Αςδεῖϊς, 

Ζεϊέξεμ. ΚΝ. Τ. γίδϑεπϑοῖ. ἱ., 2, ρρ. 98, 97.98, αηὰ οἴ ποῖεβ οὐ οἢ. 
ἐν. 2). [τ ἰ8 ψογίῃυ οἵ ποῖσε ἐμαὶ ἔπε οὐἱν ἀεπηέε ἱπίογπιδ:ίοα τὰ 

ανε 8ἃ8 ἴο ΔηΥ͂ ἔγίοϊίοη ἰπ ἔπε Ῥῃϊρρίαη ΟΠπαγοῦ δἰίδομαβ ἰϊβεῖξ ἴο 

ἴνο οὗ ἔπεβε ΟἸγίβείδη πιαίγοηβ, Ευοάΐα ἀηὰ ϑγηΐγομο. ἴΙ͂ἡη δ} {|εῖ|ϊ- 

Ὠοοά {ῃε ἔγίσξίοη τνὰ8 βἰἰσῆς. Τῆς Δροβέίς ἄοεβ ποῖ ἀδθαὶ ψἱὶ ἐξ ἴω 

βίγοῃς ἴεγπι8. Εν ἜΘ ΠΕΥ ἰξ ψὰ8 βοπΊα ρεγβοῆδὶ ναγίδπος οοπηεοῖεά 
ψίτ ΟΠαγοῖ ΠΠἶπ ἀπά ογᾷ, οὔ, ρεῦμα ρβ, αβϑοοίαϊεά ψίτἢ ἴῃς ροββεββίομ 
οὗ ραγισυΐαν βρίγίτυδι σβ. Ν ὲ Κηονν ον (8 ἰαϊξεγ ἐπάδηρετεά 
υηἱ δὲ Οογίητῃ (βεε 1 Ὁ. χίἹ). [τ ἰβ ροβϑβίδίες ἐπαὶ ψε δανε δ ἰἰπΐ 
οὗ ἰϊ8 οπμαγαςοῖεγ ἰῃ ἴῃς τναγηίηρβ ρσίνεπ ἀραίηβί ἃ ἴβδἰβε 861}-βα τ βἔαστίου 

ἴῃ οἢ. (11. 12-16. Ηετγε ἀπά ἴδεγο, [πγουρῆουῖΐ πε Ερίβεϊα, ἔμεγε ἂγε 
δοἤοαβ οἵ ἰξ (βεε οἢ. ἱ. 27, ἰϊ. 2-4, 14, ἵν. 5), αηά ἴπεβε ροίπέ ἴο ἃ ςεγίδίῃ 
ἄδηρον οὗ 86 ἢ 8ἢ αϑϑαπηριοηβ οὗ βιιρεγογίυ. Βυῖτεγε ἀγα η0 ἔγαοεβ 

οἵ ἀοοσίγίπα! σοπίγονεγβίεβ {κε τποβὲ ψῃΐοῃ τεπὶ βοπῖα οὗ ἴδε οἵδε 
Ῥαυϊίπε Ομυγοῆθβ. Οἡ ἴπε ψποῖε, Ραὰ! ἔδεϊβ υππλησίοά βαε βἰαςξίοη 
Δηά ΟΥ̓ 'π {πεῖς σοηάϊτίοη. [ε ἰ8 ενἰἀεηΐ, ἱπεγείογε, ἔμαΐ 1 πεσε πτετε 

ΔΏΥ Δεν 8} - ΟΠ γίβιείδηβ ἰῃ ἴῃς ΟΠαγοῦ, (ΠΟΥ δὰ ηοΐξ πιδάς τῃοπηβεῖνες 

οδηοχίουϑ ὈΥ ἰαγίης βρεοϊαί Ἐπιρῃδβϑὶβ οὐ ἴπε οπαγαςϊογίβες τεηεῖβ οἵ 

τῃεῖγ ραγίγυ. [πάΐγεςῖ ενίάδηςσε οἡ τΠΐβ8 ροίηϊ ἰβ αἴοτάεα Όγ ἱποίάεηξαί 
βίατεπιεηῖβ ἰη ἔπε Ἐρίβεϊε. δα] ννὰ8 δοσυδίοπιοά ἴο δοςερὲ ρίξε ἔγοπι 
τῆς ῬῃΠΙρρίαηβ. Τηΐ8Β 8 ἃ σουγβε ψῃϊςἢ Πα ἴοοῖ σᾶγε ἴο ανοὶά ἰῃ 
ΟΠυγομεβ ῃεγε ἃ πιπογιν οὗ δεν 8ῃ- γί βιίαηβ οουἹά Ὀγίηρ ἰξ ἃρ δ5 
τεργοδοῦ ραίηβι πίπι. ((οπίγαβί ἢΐβ βειίξυάε, 6.ρ., τοναγάβ πε ΟΠυγοῖ 
αἵ Οοείπιῃ.) ΒΕυγίδεγ, νἤεη με ἄοεβ ὈῬυγεὶ ἑογξἢ ἰῃ ψογάβ οὗ βοίειηω 

ψΑγηίηρ ἀϑαϊηβι ἢἰ8 δάνεγβαγίεβ (οἢ. 11. 2), ἰξ παν θὲ οἰεαγὶν βεεπ τπδὶ 
δε ἰ8 ἀεαϊϊης ψίτῃ ρεγβοηβ επίίγεῖν ουϊβίάς (πΠς ῬΒΠΙρρίδη ΟΠαγςοῖ, 

Ῥυΐϊ ρεγβοπβ ΠΟ ΠΊΑΥ δῖ Δ}Υ πιοπιεπί ἰηίγυαάε πο {πεῖν πηϊάβε πὰ 
ψγ βογίουβ πανος (8εα ποῖθϑ σά ἰοθ.). [{ βεαπηβ, ἐπογεΐογε, γεδϑοῦ- 

Δ0Ϊε ἴο οσοποίυάε ἐπαΐ {π|8 Ομαγοῦ ψψα8 σοπιροβεά πιαίηϊν (1 οὶ 
Θχοϊιβίνεϊ γ) οὗ πεαϊπεη- Οἢ γί βείαῃβ, δὲ ος ἰη τμεὶν Ιογαϊτν το ἴῃς Βα 

δηά ἴο δὶπι ψγῇο Ππαά ἢγβε ργοοϊἰπιεά ἰξ ἴῃ πεῖν πεαγίηρ ; εχροβεά, αἵ 
ἴδε βαπ|ε {ἰπ|6, ἰο Ὠυγεέα! ἰηδυξησεβ ψῃϊσῃ πισῃξ ἰηναάς ἔπεπι ἔγοπι 
ουϊδίάε, αηά ᾿ἰαρίε ἴο ἴῃοβε πιυΐζυαὶ ἀἰεγεησεβ οὗ ἔδει νι μϊοἢ πἰακα 
{Πεπιβεῖνεβ πιδηϊεϑὲ ἰῃ ἐνεγν ΟΠ γί βείαη οοτηπιαηίξγ. 

ΤῊΒ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΡ ΤΗΒ [ΕΤΤΕΕ. ἴη δηοσίεηϊξ {ἰπ|ε8 ἰεϊῖεγε ψεγε 
νυγιτζεη ἴο σογγεβροπάεηϊβ εἴ ἃ ἀϊἰδίαπος νῆεη ἃ ἔδνουγαῦίε ορρογξυη τυ 
ῥγεβεηϊεά [1861 οἵ ἔογιναγάϊησ {πὲπὶ ἴο {πεῖγ ἀεβειπαιίοη (οΛ Οἱς., αὐ 
Δεξῖο., 1.. 3, 1). ἴῃ τῆς ργεβεηξ ἰηβίδηοε (8 ψὰ8 αθογάεά Ὀγ ἔπε 
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τεΐυγη οὗ Εραρηγοάϊίζυβ ἴο ῬΒΠρρὶ (ςἢ. 11. 28). Εγοπὶ οἷ. ἰν. 15-16 
ἰξ πᾶν Ὀς ἰηΐεγγεα ἐπαΐς Ραϑι!ΐ Παα ἔγεαυεηξ σοπηπιυπίοατίοηβ στὰ Πα 
Ῥμϊρρίαπβ.: Τῆς ἰεξίεγ Ὀεΐογε υ8 15 ενίἀθητν {πὸ γερὶν ἴο οὔς τνῃϊοἢ 

Ῥᾳαΐ Παά γεοεῖνεά. Τα γεοορηϊτίοι οὗὁἨ {Πἰ8 σίνεβ {π6 ργορεγ οἷας ἴο 
ἰϊ5 ἱπεγργείια!ου. ὮὉγ. Βεπαάεὶ Ηδγτγίβ, ἰῃ ἃ βιιρρεβεῖνε ρᾶρεογ ἰῃ ἴδε 
Ἐχροξίίον (ν.» 8, ρ. 403), αἄναποεβ ἴδε Πυροίπεβίβ παῖ “πε Ρααΐ 

γερ!ἰεὰ το ἃ ἰεϊίεγ ἢς Πεϊά {πε ἰεζίεγ ἔπαΐς ἢε νψὰβ γερί γἱῃρ ἴο ἰῇ ἰδ 

δαηά, ἀπά [ο]ονεά οἰοβεῖν ἴῃς ροἰπίβ ἴῃ ἰξ τας πεεάδά αἰζεπιίοη " (8εε 

αἶδο [οςἷ, ἐδέά., ν.» 6, ρ. 65 ). Μὲ Ρεϊϊενε (8 ἴο Ὀ6, ἴῃ ἰαγρε 

πιεάβυγε, ἴγυαε οἵ Ῥλέῥῤῥίαηδ. Ὑτασεβ οὗ ἃ ἀεβηϊίζε τερὶν βεεῆὶ ἴο 
ετλεγβε αἵ ἱ. 12 (σπεγε 6 δῆϑννεγβ {πεὶγ δαβογ ἰπαυϊγίεβ 48 ἴο ἢΐβ 
Πεδτἢ ἀπά ργοβρεοῖβ), ἰ. 26 (ἔμεν δά ργοῦδθ!ν βροίκεη οὗ Πἰπι ἂβ ἱμεὶγ 

καύχημα, ᾧ, Ηαττίδ, οῤ. εἷΐ., ». 178), . 19 (σδεγε ὃς γεπιίηάβ ἔπεπὶ 

τδαῖ Ὦς ἰδ ἃ8 πιο σοησεγηεά ἴο ἤδᾶγ βοοά πεν 88 {Π6Υ γε), ἰϊ. 26 

(δεῖν γεΐεγεησε ἴο {πε {ΠΠ|Ππε88 οἵ Ἐραρῃγοαϊξα8), ἰ11. 2 (δε ἀργυρίηεδβα 
στ πο ἴπΠ6 ναγηΐϊης ἰ8 ἰπιγοάυςεά ἰ8 Ὀεβὶ ἐχρίαἰπθαά ὈΥῪ 8οπιε ἀΐ8.- 
ςοηοεγτίης τἰάϊησε ἔγοπι ῬΒΠρρὶ), ἱν. 10 (πεν παά «ροϊορίβεά ἔον ἐμεῖς 
ΓΕΓ βδηθ88 ἰῃ αἰϊεηάίϊηρ ἴο Πἰβ ψϑηΐβ), ἀπά Ῥεγῇδρβ ἱν. 14-15 (ΠΕ 
ΤΏΔΥ ἢανε ἔεϊξ ἃ {{ππ||| ἀουδέξα! στ βεῖμορ Ῥαὰ! νου μὲ τὴ! ηρς ἴο 
δοσερὲ {πεῖν σίῆο, ἴογ ἤεγε δηὰ ἴπεγα ἰῃ ἴῃς Ἐρίβι[ες ψὰ παν ἐπε 
ϑἰἐρμέεσί Ὠἰηῖ8 παῖ ἢῈ ἢδ8 ἴο ἀΐβαραδε ἴπεπι οὗ ἃ ποιίοη ἔμαὶ με παά 
ποῖ ὕεεη εηἰίγεϊν ρίεαβεά ψὲς ἴΠ6 πὶ. ὅεε ποίεβ οἡ ὶ. 3). 

[ ἰ8 πιδηϊξεβὲ (παῖ ἴῃς Αροβέϊες παά γεσείνεά α δἰ ἔγοπιὶ {πὰ 
Ῥῃιρρίαπ Οπυγοῦ τπγουρῃ Ἐραρῃγοαϊζυβ, νο βρεηξ βοπιε πιο, αἵ 
ἰεαβῖ, ἱπ ἢβ σοπίρϑην δἱ ἔοπις (ςἢ. ἰἰ. 380). Νγε Ἤσδηπηοὲ 61} ψϑοῖδες 

ἃ ἰεϊξες δα δοσοπιραηϊεά [ἢ 8 ρίξ, ογ, ἐἦ 8ο, πεῖμεν αὰ! μΒαά δοΐηον- 

Ιεάσεά ἰξ ἰῇ δὴν ΨΥ Ὀεΐογε. Αἵ 4]}1] ἐνεηΐβ, οὐγῦ Ἐρίβείς ἰβ τυγίτίθω 

ςοηβίἀογαΙν ἰαΐογ, πὰ ργεβυρροβεβ ἃ σοπηπχιηϊοσαίίοη ψὨϊοἢ οᾶπιε ἴο 

Εοπια ἔγοπι ΡΒ ρρὶ 6 Ἐραρῃγοαϊξυβ 88 581}}} δὲ Ῥαυ 8 βεγνίςε. 
ΤΗΐΒ ἰβ πεσε ββαγυ ἔγοπι οἢ, ἰΐ. 26, ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 
Ῥεγῆδρβ ἐνεη ἴπε ογάεγ οὗ βυδ᾽εοῖβ ἰῃ ἴῃε [,εἰῖεγ ἰ8 γεζυϊαῖϊεά Ὀν {πε 

ατγαηρεπιεηΐ οὗἁ ἰορίοβ ἰῃ ἴπδὶς ἔγοπι ΠΏ ρρΙ. Τῇς οπίεῖ πιαῖῖεγ 
ἰηνοίνεά, ῃς δοκηον εαάσπιεης οὗἨ {πεὶγ σίῆο, ἰδ ἱπίγοάυσεά «αἵ ἴδε 
Ὀερὶπηίηρ (οἢ. ἱ. 8-5, (Ὠϊ8 ἰ8 αἴ Ιεαϑῖ ἃ Πκεὶν ἱπιερργεϊδξοο) ἀπά επά 
(οἰ. ἱν. 10.19) ἢ ἃ φγαςίουδηεδββ δηά ἀεἰΐσαςν οὗ ἔεεϊϊης ἀηϑυγραββεὰ 

ἐπ ἴδε απηπαὶβ οὗ ἰεζτίεγ- υγίτίης. 

Ῥιάοβ ανῃ ἤλατε ΟΕ ἵΝειτινο. (α) [ἰ ἰβ α΄} Ὀυαΐξ ἀπίνεγεα! 
ἀρτεεοὰ ἰμαΐϊ (Πἰ8 Ερίβι]ε νὰ8 σγίτἴεη ἔγοπι ἤοπιε. Τηδὶ ἰδ πε ἐαγὶν 

1 Νο δερυπιεηῖ, ποννενοσ, οᾶη δε Ὀαβεὰ οἡ ἴδε ἕλοι ἐπδιὶ Ῥοΐγοδγρ, ΒΡ. αὐ Ῥλιϊῤῥ., 
ἐἰϊ., ἐᾳἂγς οἵ Ῥαυ!: ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς, 45 ἴῃε ΡΙυΓᾺ] '5 ἔτεα ς πον 
ὑδοά το ἀεβοσῖδε ἃ βίηρὶε ἰεῖϊες. 8ϑες [ιῇ. σά ἰοε. 

Ὀϊο Ζϑα Ὁ 
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ἐγαάϊτίοη, απ πὸ σοηΐγασυ ενϊάεησε ἢδ8 Ὀεεη ζογιποογηίηρ βίγοηξ 

ἐπουρῇ ἴο γεΐαΐε 1. Οὗ οουγβε ἴπε πιαζίεγ πτυδβὲ θὲ ἀεϊεγηγίπεά ὉΥ 
οοπχραγίηρ σαί νὰ βαΐπεγ οοποεγηίηρ Ῥαυ᾿ 8 οἰγοιπιδίαησεβ ἔγοηι (δα 
Ερίϑβεϊε ἰξβεῖξ τυϊτ οὐὖν ἱπέογπιαϊίοη ἔγοπι οἵπεγ ϑουγοεβ. Τῇε Αροβίς 
͵8 ἃ ῥγίβοηεγσ. Ηεξ ἰβ γεβίάϊησ ἰῃ βοπιε σεηίγε οἵ δοιϊν!ν πεγε ἴδε 
ργεδοδίηρ οἵ Ομ γίβε μα8 ἐχίεπάθα τὶς ἀπιαζίηρ γαρίἀϊγ. Ηἰβ ἐγίδὶ 

ἰ8 ἀρουξ ἴο γεδοΐ ἃ ογίεἰσαὶ ροίηϊ. ὍΠεγε 18 81}}} ἴῃ Ῥοββί ιν ἴπᾶὶ 
Ὧς ΠΊΔΥ πᾶνε ἴο Βυ ξεΓ 48 ἃ πιαγίγγ. Βιι, ου πε ψδοΐς, Πὶβ ουἴοοι 

ἰ8 νῦν Ὠορεῖξμ!, αηά Πε σἂπ βρεδᾷ ψἱτἢ ον! σοπῆάεποε οὗ ἴδε βρεθάυ 

Ῥγοβρεςῖ οὗ βεείηρ ᾿ΐβ ἔγίεπάβ δὲ ῬῃΠρρὶ ἀσαίη. ἰποϊδεπίμ!ν δὲ 
τιοπίοηβ παῖ ἴδε γεϑὶ σπαγαοῖον οὗ ἢἰβ οξηςε ἰβ ποῦν κηόνῃ ἰη ἴδε 
“ Ῥρριογίυπι,᾽ δηά ἢς σοποίυάεβ ἢΠ΄8 ἰεϊίεσ ὈΥ βεπάϊηρσ σγεείίηρβ ἴγοπὶ 
ἴῃς ΟΠ γί βείδηβ οἵ δεβαγ᾽β ἢουβεῆοϊά, [1 βεεπὶβ ἴο 8 [πδξ [ἢ 8 βἰτυλ- 
τίοα οϑῃ ΟΠΙν ςογγεβροηά ἴο οἣς ραγίϊσιυϊαν Ἔρος ἴῃ ἴδε Αροϑβίίε᾽β 
Ὠἰδβίογυ, ἴπαϊ ἔπε Ὀεσίπηίησ οἵ νῃϊοἢ ἰ5 οὐ ηεα ἴῃ Α. χχνίϊ!. 16, 30.31. 
Τῆς οπἱν αἰϊεγηαῖίνε Ὡγροῖποβίβ νοῦ ἢα8 ὄνεῦ Ὀδθω βεγίουβὶυ ρυΐ 

ἔογψαγά ἰβ ἐμαΐ οἵ ὕϑαγεα. Τῆΐβ σα ἤγβὲ ἄοης ὃν Η. 6. Ῥαυΐυ8 

((π ἃ Ῥγοργανηρι, ὅεηα, 1799), δῃά ἰδίεγ, πίογε δοιίεῖν, ὈῪ ΒΟιιρεγ 
(Βεϊἰἐνᾶρε, ἰὶ., Ῥ. 47 Ε΄., Οὔεξ,, 1887). Βόεέρεν ἰαγβ8 βίγεββ οἡ ἴδε ροίηϊ 
τδαῖ ργίβομεγβ δὲ ἢοπια σου ποὶ πᾶνε ἐχρεγίεποθά ἴδε ἀεἴαν νυ ἰδ 
Ῥγεβυρροβεά ἰῃ τῃἰβ Ερίβεϊε ἰπ τἴπεῈ Ἵαβα οἵ αι}. Τῆϊβ γραπιεηὶ ἰ5 
ἰηνα Δατεά Ὁ {πε ἕαςξ ἐπαξ ργοσεββεβ οὗ αρρεδὶ ψέγε ρεσυ  αγὶν 80υ}- 
7εςξ ἴο ργοϊγδοϊεα ἀείανβ. Τηεβε ψεγὰ οϑυβεά ἰπ ραγισυϊαγ Ὁγ ἴδε 

παοεβδίυ οὗ μανίην 41} πε ἀεοίαγαςοηβ οὗ νι ὶΐπεββεβ, ἰηογπιδίίοηϑβ, 

εἴς., βαπάεά ἰῃ τυγίτἰησ ἴο {πε ἀρρεϊαπξ Ὀεΐογε ἴδε πίρῃεγ σουγὲ Πεαγὰ 

πε ἀρρεδὶ (βεε Οεἰρ, Ο ϑομέολέε ἀ. γὸνι. Ογὶηιπαίῤγοοέπ5έ5, εΒρ. ρρ. 
688-690). Βόεϊχεν «180 ἰγίεβ ἴο ϑῆονν ἴῃμαξ πραιτώριον (οἢ. ἰ. 18) δηά 
οἰκία Καίσαρος (οἢ. ἱν. 22), αἰπιοϑβὲ ἴῃς οπίν ἰοςαὶ γεΐεγεποεβ ἰη ἴδε 
Ερίβεϊε, αρρίν εαυδιν νὰ] το ὕξεβαγεαβ. Τῆΐβ γβυπιεηΐ [5 επιρμαϑίβεοά 

Ὁγ Ο. ΗοϊἐΖζηιαηη (ΤᾺ. 1,Ζ., 1890, οοἱ. 177), ψο αἀάβ ἔμεβε οἰδεζγβ, 
(α) ἴδαξῖ γε Κπονν ποιῃίηρ οὗ ἃ βοϊουγη οἵ Τἰπιοίῃν δὲ ἤοπιε, (6) παῖ 
{δε Ὀἰτζεγηθββ ἀσαίηϑι ἔπ ΦυάαίβεΓβ ἰδ ἔαγ πιογε ἰηϊς σὶρ] ε οἡ ἴδε βυρ- 

Ῥοϑίξίοη ἔμπας Ῥαα}᾽ 8 ἐεχρεγίεποεβ οὗ πε δεν δὲ Φεγυβαίθτη ᾿ψεγα ἔγεβῃ 
ἴῃ Πἰβ γεπῃηεπιργαηοε. ΝῸ οπε ψουϊὰ ἄδην [πὲ πραιτώριον ἰβ υβεά οἵ 

δηῃ [πιρεγίαὶ γεβϑίάεησε ουΐδίάς οπιε. Απά ροββίδ!ν οἰκία Καίσαρος 
ταϊσρῃξς Ὀὲ εδαυϊναίεηξ ἴο πραιτώριον, ἰ.6., ἰῃ (Πἰβ οαδβε, δεςογαΐϊηρ ἴο 
ΗοἰΖπιαηη, τὸ πραιτώριον τοῦ Ἡρώδου (Α. χχίϊ!. 35). ΤὨϊΐβ8. βαρροεί- 
τίοη Ηοϊιζπιδηπ Ῥεϊϊενεβ ἴο Ρε ἔπε Ῥεβέ ἐχρίαπαίίοη οὗ μάλιστα (ςἢ. ἰν. 
22), ἴογ ἢε σοπδίάεγβ ἴῃς ἀβε οὗ παξ ψογὰ ἰο ροίηξ ἴο ἴδοβε ἱπ Ραυ 8 

ἱπηηεάϊατε πεϊσῃρουγποοά. Βαΐ τῆς δβϑαπιριίοη ἰ8 φυϊξε σταταίζουβ. 
Ηςε ἢΠι88 αἰγεδάν βεπὶ σγεεϊίησβ ἔγοπι οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί, αηὰ ἴῃ αὐάϊης 

[Ποβὲ οὗ ἴπε ἅγιοι ἢς δίηρίεβ ουξ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. ΤῊϊΒ γγᾺ8 
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τηοβῖ ἤδίαγαὶ, βίποε νὰ κπονν ἔγοπι οἵἴπεγ βουγοαβ (8εε ποῖαβ σα ἰο6.}) παῖ 
ἔπεσε 88 ἃ ἰαγρε δοάν οἵ Οδγβιίδηβ ἰη ἴῃς [πιρεγία! μουδεδοία, βοπιες 

οἵ ἴδεπὶ ρεγῆδρϑ σοηηεοῖεοά στ ΡΠ Ρρὶ, ἀπά, ἰῃ αἱ} ργοραθι εν, {πὶ8 

τηονεπιεηξ ἢαά ββυπιεά σγεαίογ ρὑγορογίίοηβ ἀαγίης Ιαδυ 8 βο)ουγῃ δὲ 
Εοπιθο. Ηἰβ οοηνεγίβ ἔπογο, ἰη {πεῖ ποτν-Ὀογη δηςμυβίαβηι, νου ὈῊ 

{|-εῖν ἴο βϑῆονν ἃ ρεοιυ!ίαγίν ᾿ἱνεῖν ἱπίεγεβὲ ἰη ἐμαξ ἔαγ- ἀἰβίαης Ομαγοῦ 
ψῃοἢ Παά πιδηϊεβίεα 80 γεπιαγκαθίε δῃ ἀρρτγεςίδιίοη οὗ ῃεῖγ δῖ Πεῦ 

ἰη τῆς Βαϊῃ. Απ υηρίαβεά γεδάοσ πιιυβὲ ἔεεϊ [ῃδΐ ἴπογε ἰ8 βοπιεϊ 

[ατ-[εἰοπεά ἰπ ἰδῆς τγεΐεγεησε οὗ οἰκία Καίσαρος ἴο Οξεδαγεαβ. Τῆε οοη- 
τεχξ οἵ πραιτώριον ἱπάϊςαΐϊεβ πα αι! υυγίτεβ ἔγοπι ἃ σδεηΐγε οὗ εαϑεγ 
ΟΠΒείβείαπ αοσεν!ν, ἃ ρίασε οὗ πιυςῇ Πίρῃεν ἱπιρογίαπος ἔμαπ ὕξεβαγεδ, 

ψῃίοῃ Ὠδά ἰοης βίηος πεαγὰ ἴῃς Οοϑρεῖ (Α. χ.), δηὰ οουά βοδγοοῖν» 

ἴῃ ΔηΥ οαβε, ΡῈ βυρροβεά (ο ἐχεγῖ ἃ ργε-επιίηθης ἰηυδηοα. ΑΒ ἴο 
πε οἴδεν ἀγρυπιεηίβ οὗ Ηοἰϊζιηδηη, ἴΠεγε ἰ8 ποίπίης ἴο ορροβε ἴδε 

Βγροιμεαβίβ ἴπαΐ Τἰπιοίῃν νἰβίτεὰ Εοπιε ; ἴῃ ἕδος, ἰξ τνουά Ὀε βυγρτγί βίης 
1 Πα παά πενεὲγ βεεῆ ἢίβ Ὀεϊονεα πιαβῖεγ ἀυγίης 80 ἰοῃᾷ ἃ ρεγίοά οὗ 

δβύβρεηβε. Απά σεγίβίη!ν ἰἰ ἀϊά ποῖ γεχυίγε δὴν γέοεπέ Ἔἐχρεγίεηςσαβ οὗ 

Ῥααὶ! ἴο 411] ἕογι ἢ βίεγπ ἀδηυποίατοβ οὗ ἴποβε Φυάαίβοετβ ψῆο παά 
ἀορρεά ἢίβ βίερβ ἔγοπι πε Ὀερίπηίηρς ἴο [πε οἷοβε οὗ Ὠἰβ σᾶγεεγ. 

Βαῖ {πε ἀεοίβίνε ἀγρυπηεηΐ ἴογς ἘοπΊε, 'π οὖν ἰυάσπηεηΐ, ἰ8 αι 8 

σἰἐμαξίοη. Ηε εχρεςῖβ ἃ βρεεάν ἰογηχίπαιίοη οὗ ἢΐ8 σαδϑεὲ. Ηον οοιμά 
τπ15 ὈῈ ροβϑίδε δὲ ὕβεβαγεα ἢ ΤΏεγε, οἡ {πὸ ἢγβὲ ἔανουγαθίε ορροῦ- 

τυπίεν παῖ ργεβεπίβ ἰΐβε!ξ, ἢῈ αρρεαΐὶβ ἴο ὕξεβασ. Οηὶν ψθεη (παῖ 
ἌρΡεδὶ πα8 Ὀδεη ἤδαγαὰ σϑῇ δὴν ἀδοϊβίοη ες οοπῆεὲ ἴο. Απά τηδην 

Ὠίἰηξβ ἰη ἐῃς Ερίβεῖα βυσρεβέ ἐδαῖ ἐπε 411-ἱπιροτξαπε πιοπιεηΐ τναβ οἷοβε 
αἱ δαπὰ (8βεε οἢ. ἰ. 12, 18, 19, 20, 26, ἰϊ. 24, ργοῦΔΡΪΥ ἰ. 7; αἴ80 ἃ 

ἀἰδουβδίοη ὉΥ ἴῃς δυΐπογ ἰπ Εχρῤοσίίουν Τίριδς, χ., ἵ, ρρ. 22-24, δὐὰ 
8η εἐχοεϊεης ἀϊδββεγίαιίοη, Τὴ Ἐῤίσεϊε ὁ 5,. Ῥαμί'ς Εἰγοὶ Τυίαϊ, ὉΥ 

ΕΝ. ΕΚ. θην, Οαπιρ., 1899). [τ ἰβ ρεγῆαρβ πεεάϊεββ ἰο ἀεαὶ ψιτῇ 
ϑρίτλ᾽ 8 αγρυπιεπε ἴῃ ἕδνουγ οὗ ξβαγεα (4 ῤοσςίεἰ ρεδομέολέε, Ὁ. 281) 
παῖ τῆς ἐχρεοϊδείοη οἵ Ἐεϊχ ἴῃδὲ ἢς βῃουϊά Ῥὲ οἴδεγεά ἃ Ὀγίρε ὈΥῪ 

Ῥαδαυΐ νυᾶ8 γουβεά ὃν ἐπε σι οἵ πιοπεὺν ψῃϊοῃ ἐπε Αροβεῖε ἢδά ἰδϊεῖν 
τεςείνεά ἔγοπι ΡΒΠρρί. 

(δ) Με Ὀεϊΐδενε δας {ες γρυπχεηΐβ δἀάποεά αρονε αγὲ βυδῆοίεης 

ἴο ἢχ ἤοπιε δ8 ἴῆε ῥίαεε ἔγτοπι ψῇϊοῦ ἴα Ερίβεϊς νγὰ8 υγίζζεη. 

ὙΠΟ αἰ8οὸ βυζρεβὲ ἃ ἰαίε ἀαίε ἰπ Ῥαυ] 8 βοήουγῃ δὲ ἤοπιε, ἴογ 

Ὧδε ἰβ αὐγαϊἰης ἴῃς βηα] ἀεοϊβίοη ἱπ Πίβ ἰγίαὶ. [1ὡἰᾳῃτίοος Πᾶ8 δἷἵ- 
τεπηρίεά ἴο βῇον ἰδαῖ Ῥλίῤῥίαης βιαπαάβ θγβὲ ἴῃ ογάεγ διηοησ μα 
[πιργβοηπιεηί- Βρίβεῖεβ. Ηἰἴ8 πιαίη αγρυπηεηξ [8 σγεαίεγ 8 πη γί 
(εβρεςίδ!ν ἰῃ τπουσῃ) ἴο ονανις ἔῆδη ἴο Οοἱοςοίαης αῃὰ Εῤῥεδίαη5. 
Βυὲ {πὶ8 τηεῖμοά οὗ γεαβοηϊῃᾳ ἰβ ργεσαγίουβυ Αγε ψὲ δοἱ [Ρεγίγ ἴο 
γαῖ τρ ἴδε τπίπκίηρς οἵ ἃ πιαπ {{κὸ ἐμε Αροβεῖε αι, 88 ἰξ ἰβ 
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Ἐχργεββεά ἰῃ 8 8π|Ὲ}} σγοιιρ οἵ οσσαβίοηδὶ ἰεϊζεγβ, ἰωΐο ἃ ϑεγίεβ οἱ 

“ὑΕ]1πηαγκοά βίαρεβ ἢ ΤΏὭεβε ἰεϊζογβ ψεγο, αἴτεγ 41}, τῆς ργοάυςίβ οἵ 

βρεοία! εἰγουπηδίαποεδ, οὗ βρεοίδὶ βἰζιδιίοηβ. αδυΐ αἀἱά ἠοῖ ντίζε ἂβ 
οὔα Ψῆο σγαάυα!γ, ἱπ βυσοαβϑῖνα νογίβ, ργεβεηΐδβ ἃ βυβίεπι οἵ τπουρδῖ 

ἴο (ἢς ψνοτγίά. νε πιαν γεβδαϊυ αἀπιίς ἰπδξ πιογὲ ρδγβ !εἰβ πιὰν δὲ 
ἰουπά, οα ςαγεξαΐ βεαγοῦ, Ῥεΐνεεη λέ ῥῥίαης ἀπὰ Κονμαμς ἴδῃ 
Ὀεΐψνεςη ἰξ δηά ἔπε οἴπετγ [πιργβοηπιεηι- Ερί βεεβ (αἰ Ππουσῇ ἘΠ βιαϊε- 
τιεηΐϊ πιυδὲ 6 πηδάς ψ ἢ οδυτίοη, δεα νοω ϑοάςη, Παρά- ονιρ., 1.» 

1, ρ. 16, οα ἔπε πιαγκεα γεβεπιρίδηοεβ θεΐνεεη Ῥλίὲΐ. δπαά Οοἱος5.). 

Βαυῖ τῃδὲ ἀοεβ ποῖ ἰουσῇ δε αυσβείοη οὗ ἀαῖε. δι! β ἰεἰζεγβ πιυδὶ 

δε ἱπίεγργεῖϊεά ἔγοηι ἴμε ᾿ἰβιογίοδ! Ὀδομσγουηά οὗ εαςοῇ οὗ πεπι. Τὸ 
08ὲ 885 8δῃ δγριπιεὴξ ἔογ ἴπε δηϊε-ἀδιίησ οὗ Ῥλέηῤῥίανις τῆς ἴδοι 
τῆαξς {πς οἵπες ἔνο [εἴίεγβ οὗ ἴπε Οδρινν “Ἔχῃς ἀπ δάναηοορά 

βίαδε ἰῃπ ες ἀενεϊορπιεηὶ οἵ ἔπε Οπυγοῦ" (μδε., Ρλΐϊ., ρ. 45) 

Β6ΕΠΊ8, ἴο ΒΔ ἴῃς ἰεαλβί, παζαγάουβ, ψῆεη, οὐ [ἰσῃμείοοι 5 οὐη 

βῃονίηρ, Ὡ0 πιογὰ ἴδῃ ἃ γεδγ οδπ ἢᾶνε εἰαρβεά Ῥεΐμψεεη {πε εδγίϊεγ 

δηά (ἢς ἰαῖεν τ τιτίησβ. Τῆς “ δἀναηςεά δβῖασε ἰη {πε ἀενεϊορπιεηῖ οἵ 
ἴδε Οδυγοῦ " επηεγρεβ βυάάεηϊν ἰπ νίενν οὗ ἴπε ἀδηρέγουβ βἰζυδίίοη ἰῃ 

ψῃϊσἢ τΠ6 ΟΠ γίβείδηβ οἵ Αβδία ψεγε ρίδοβα αἵ {πε ἐϊπιε. 
[ε ἰ8 πιογε ἀἰῆσυϊε ἴο ϑρεδῖς σἱ ἢ ἂπν σοηβάεποε 88 ἴο ἔπε δοῖυλὶ 

ἀκαῖε. Τῆς σῃγοποίοσυ οὗ Ρϑυΐ᾿β [ξδ ἢδβ γεσοεηῖν Ὀδεη τῆς βυδ)εςῖ οἵ 

κεδὴ ἀϊδβοιββίοη. Εογ οὖὐῦγ ράγροβε ἔπε ογυοίαὶ ἀδίε ἰ8 ἐπαὶ οἵ ἴδε 
Αγγίναὶ οὗ Ἐεβίυβ 8485 Ῥγοουγαΐογ οἵ Φυάξελ. Ἐνεγυιῃίησ ἀερεηάβ οα 
ἀειεγπηιίπίης ἔπ γεαγ ἰῃ ψῃΐοἢ ἴῃς Ῥγοσαγαίον ἘεΙχ 88 γες δ !εά ἀπά 
τερίασεά ὉγΥ Βεβέυβ (βεα Ηδγηβοίς, Οπγοποϊορὶε ἀ. αἰἐολγίπεϊ. 1ἰέ., . 
238). [{ ἰ8 ἱπιροβδί δε μέγα ὄἼνβ ἴο ρίνε ἃ βκείοῃ οὗ ἔπε ναγίουϑβ {{πε8 

οὗ ἀγρυπιεηΐ υβεά ἴο ἢχ ἀρργοχίπιαϊεῖὶνυ τῇς 41}-ἱπιρογίαπε ἀδΐε. 0. 

ΗοἰἐΖπιδηη, νῦο ἀερεπάβ ἀροη ἔπε δυϊπογίγ οὗ Ταοίξυβ ἀπά Ψοβερμυ8, 
᾿8ιηά ἰ8 ἐο] οὐαί, ἀπιοηρς οἴπεγβ, ΌῪ Ηδγηδοῖς (γῃο ἐπιρῃαβίβεβ, ἰπ δὐάϊ- 

οη, δε τεβείπιοην οἵ ἔπε Οὐγομίοϊς οὗ Ἐπβεδίυ8), αγραεβ ἴογ ἔπε επά οἱ 

ἴπε γεᾶγ 55 ογ ἴπε εαγίν ραγὶ οἵ 656. ΤῊΐβ ψουϊά πιδῖε 57 ἔπε γεᾶγ οἵ 
Ῥαυ!᾽ 5 αγγίνα! ἰῃ ἔοπιε, απὰ ἔμπα, ἰδ οὐγ ἔογπιεγ ἀγραπιεηῖβ ἀγὲ ναὶϊά, 
ΡΠ ῤῥίαης πουϊὰ πᾶνε ἴο Ὀὲ αβϑίρηεά ἴο ἴῃς γεδγ 59, 45 ἢε δρ- 

Ργοδοδεά δε οἷοβε οὗ μἰβ ἔνο γεαγϑ᾽ οδρείν!ν δὲ ἔοπιε. Τιίΐβ ἀβίίηρ ἰ5 
τηυςσῇ εαγι εν τπδη τῆς γεοεῖνεά σΠγοηοίορΥ, νϊοἢ πνουΐά γεΐεγ {πε γε- 

“611 οὗ Εεἰΐχ ἴο 60 αηάὰ ἔπε Αροβείε᾽ βὶ αγγίναὶ ἰῃ ἔπιε ἴο 6]. ἴὼ ἴδαϊ 

οᾶδε ουἦ Ερίδβι]ς νουϊά [8]1 βοπιενῆεγε σι ίη τῆς γεαῦ 68. Ν'ε γε 
ἱῃοϊίπεά, ποψενεγ, ἰο δοςερὲ ἴδε νίεν οἵ Μγ. Ο. Η. Ταυγπεῖ ἴω δίδ 

πιαβίογιυ αγιϊοίε οα τς Οἠγοποίοργ οὗ Ν. Τ. ἴθ Ηδϑβείησεο᾽ Βέδὶς διεί. 

Αἴξεγ ἃ ἴαίγ- πιηάδα δηά σαυζίουβ βυγνεν οὗ ΑἹ] με ἀγριιπιεηΐδ, δε ἰδ 

Ιεὰ το δάορι 58 α8 ἴδε γεαγ οὗ ἔπε γεςδὶὶ οἵ Εεὶὶχ ἀπά ἐδε αγγίναὶ οἱ 
Ἐεβίυβ ἰῃ {πε ργονίποε οἵ Φυάβδια. δὰ! πουἹὰ ἔῃ πᾶνε γεδομεά 
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πε εϑγὶν ἰπ 58. Ηδξηοε, ἴῃ 411 {Ππε]  οοά, Ῥλῤῥίαης μὰ8 πιιτίεη 

τοναγάβ ἴΠε οἷοβα οὗ ἴῃε γεν 61, ἤθη πιαϊζεγβ δὰ ἰδίθη 80 ἕδανουγ- 

ἀΡ]ε ἃ ἴαγη ἐμαὶ [πε Αροβίίαε σου]ά τεαβοπαρὶν Ἔχρεςῖ ἃ βρεαὰν γεΐεαβε 

(ϑδεε Τυγπεγ᾽ 5 ἀγίίοϊε, οῤ. εἱί.). Ἐογ ἴπε ἤδνν σῃγοποίοσυ 8ες Ο. Ηοϊεζ- 
τηδπῃ, Ν. Τ. Ζεϊἐρεσολέονε, Ρ. 125 Β΄, Ηαγηδοι, σπγοποίορίε, Ὁ. 238 
ΒΊ. ; ἴογ {πε γεςείνεά νίενν, ϑοῃπᾶγενγ, ϑεισί 5") Ῥεοῤίε, ὶ., 2, ρρ. 182-184, 
8δηά ποῖε 838 νι ἐχῃδυβέίνε ᾿ἰδὲ οἵ [ἰεγαΐυγε, δηὰ ἰῃ Ζείἐσελι. 7. τοῖϑ55. 

ΤΆᾺ., Βά. χἰ!., Ηἢ. 1, ρρ. 21-42. Οη τε ψῇοῖε αμεϑβείοη οὗ ρίασε απά 

ἀδῖε σοηϑβιε! ϑιεϊηπιεῖζ, [)͵6 σισεϊέε γῦνι. Οἐγαηπρονδοδαῦε ἃ. 4. Ραμ, 

[εἰρΖ., 1897, ρρ. 4.9, ἀπά εβρεοία!ν ΤῊ. Ζαδη, Εἰρεἰέ. πη ἅ. Ν. Τ., 

Βα. 1., Ρρ. 380-392, ψῇοβε αγρυπιδεηΐϊβ ἀρρεᾶγ αυἱΐϊε σοηοίιβῖνε ἴοῦ 

Ρίαοίησ Ῥλὲϊ. αἴτεν Εῤῆ., Οοἱ. απὰ Ῥλιίενι. 

ΟἘΝΟΙΝΕΝΕΒΒ. (4) ΤΏεγε ἰβ η0 ἰαοῖκ οἵ ἐχίεγηαὶ ονϊάδησε ον [ἢ 8 
Ερίβιίε. Βείεγεησεβ ᾶἃγὲ ουπά ἴο ἰξ ἰη Ομυγοῦ ψνγίζεγβ ἔγοπι τῆς 

ελγίϊοβὶ {π|εὲ8. Τἤεβε Ὀερίη ἢ ῬοΟΙγσΑΓΡ (πρὸς Φιλ,, [1|., 10 [Παῦλος] 

νον ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς), αηά ἱποϊιάς πε ἀποίεπε ἰεϊίεν 
ἔγοπι ἔπε ΟΠ γίβιίδηβ οὗ δίήεηπε δηὰ {ἃ γοπβ (Εὐβερίυβ, Π. Ε., ν., 2), 88 
ΨΕ]1 8 {πε Εγαρηιεπέ οἵ Μιαγαίογὶ οα ἴῃε δποη. 

(δ) Τῆε ἑπέεγμαὶ τεβει πον ἰβ Ἐαύδ!ν σοηνίποίησ. Ῥεγῆαρβ πὸ 

Ῥαυϊίπε ερίβεῖες θεαγβ πιογε σοποί υϑίνεϊγ {πε βίαπιρ οὗ δυϊπεητιίο!γ. 

ΤΒεσγε 18 8η γι [εβϑηῆθββ, ἃ ἀεἰίσδον οὗ ἔεεϊησ, ἃ ἔγαηϊξ ουϊρουγίηρ οὗ 

τῆς πεαγὶ ψῇϊοῃ σουϊά ποῖ Ὅς 5ἰπχυϊαῖοά. [{|πὸ 2 (ὐογητϊδηδ, (8 

Ἰεϊῖεν 18 ἃ πιίγγογ οὗ ἴῃς Αροβείε᾽ 8 ρεγβοηδὶ [{πῸ| [τ γεδεςῖβ ἢϊβ ναγγ- 
ἰῃῷ πιοοάβ αἱ ἃ σγεδῖ ογίβίβ ἰῆ ἢ 8 ῃἰβίογυ. [ἴ [Ὡγοῦβ ἔγοπι ἢγϑε ἴο 

Ιαβὲ στ εαρεῦ ἐπιοϊίοη. [τ ψίνεβ ἃ πιοϑί νἱνιὰ ρἱσίωγε οἵ δι} 8 
ἰητίπιαῖε γεϊδτίοηβ σῇ τπ6 ΟΠαγοπεβ ψῃϊσῇ ἢς ἢ48 ουηἀεα. Τα 

σοῖς σοπχροβίξίοη οὗ {πε ἰεξῖεγ ἰ8 ἀθνοίά οὗ δὴν δγιῆςίαὶ ρίαη. Τῆς 
Δροβίίε πιονεβ ἔγοπι βυδγεςὶ ἴο βυδήεοϊ ὃν γαρία ἰγαηβίτίοηβ ἀπά υὑη- 
ἐχρεοίϊεά ἴυτηβ οὗ τπουσῆς. [ἢ τΠη|8 Ἐρίβείς θεῖγαγβ ἴμε σοπιρίϊεγ᾽ 5 

δΒδηά, η0 ἱπΐεγῃδαὶ ργοοῖ οὗ δυϊῃεητιο ιν πᾶν 6 Ποία να]!ά αἵ 41], δηὰ 

ΠΠτοΓγαΓῪ οτίεἰςίβαι Ὀεσοπιαβ ἰγγείεναηι. Εογ, ἰπ ἴῃς σα8ὲ Ὀεΐογε υ8, 

Ἔν ΕΤῪ οἰγουπιδίδησε σάη ΡῈ ὑπάεγβίοοά ἔγοπι ἴῃς σοπαϊτίοηβ εχίβείησ 
ἰῃ τῆς 1ἴε ἀπά ἐἰπιεβ οἵ Ραμ]. Τῆηὶβ ἰ8 ἴῃς φγοδίεση στ σϊο ἢ 

ογἰεἰοίβπι 848 αἰννανγβ δηά δίοπε ἴο ἀδδί. 
Νοηε ἴδε [658 ἢδ8 ἴπε σοηυίηεηθβ8 οὗ Ῥλίρῥίαης Ὀδεη βιουῦ 

σαι εησεά. Βαυγ 88 ἴπε ἢγβι το εηΐεγ ἴῃς ἢεϊά ἰῃ ἢβ Ῥαμίμς, Βά. 

1., ρ. 50 δ. Τῇε οδ]εςείοηβ ἢς γαϊβεά ψεγε: (1) ἔπε εἌςῆο οὔ Οποβιίς 
ἰάεδβ ἰῃ οἢ. ἰἰ. 6.9, (2) ες ἰαοῖ οὗ ἃ σξεπυίης Ῥαυϊΐςε σοηΐεηῖ, (83) πε 
Εχίγδογαϊπαγυ παΐυγε οὗ βοπὶὲ οὗ [ες Ὠἰβίογιοδαὶ ἀξία 81 ΤῸ ἃ βορεγ 
)υάρπιεης ἔπ 68ε αἰ συ τ6 8 ἀο ποῖ εχίϑὲ. Τῆς Οποβείοΐβπ) οἵ οἷ. ἱἱ. 18 
ἴδε ρῃαηίαβυ οἵ ἃ Ὀδίαβεά ἱπιασίηατίοη. [ἢ [πε σοηΐεης ἰη {18 Ἐρίβεϊς 

Ῥὰ ποῖ Ραυϊΐπε, ψὲ πᾶν 6 βαϊά ἴο πον ποίπίηρς οὗ {πε Αροβε[ε᾿8 
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τπουρπίβ ον ἔξεϊϊησβ. Τῆς Ὠἰϑίογί αὶ ἀείαι!β, 8ο ἔαγ ἔγοπι θείην εχίγα- 
ΟΓάϊΠΑΓῪ οὐ ἀπδοσουηίαθίε, αῇογά ιι βοπιε οὗ {πε πιοβὲ να]υδῦὶε 5ἰά6- 
᾿ἰσῃϊβ να ροββεβ8β οὐ ἃ ραγίίσυϊαγ εροσῇ οἵ Ῥβι}᾽8 Ὠἰβίογυ, οἵἴπεγνίβα 

οὔβουγαε. ϑίηος Βαυγ᾽β {ἰπ|ὲ σοπιραγαι νεῖν ἔενν ογίεϊοϑ ἢανε δδεα 

ὈοΪά επουρῇ ἴο τεπεν ἴπε αἰΐδοῖκ οἡ ουν Ερίβε[ῖἙε. Α σοηιρίεξα Πίβίογυ 
οὗὨ ἰῖ8 ογεἰςίβπι ψ}} Ῥ6 ἔουπά ἴῃ Ηοϊβἔεη᾽ 5 αγιϊςἰεβ ἰη τῆς γαλγὸ. αὶ 

 γοἐεείαπέ. Τῆεοὶ. (1876), ρρ. 328-872. Νὼο πιογε βεδγοξίηρ βογαϊίην 

οὔ ἔπε Ερίβεϊε τ ἃ νίενν ἴο ργονίηρ ἰἴ8 βρυγίουδηεββ ἢ88 Ἔνὲγ Ὀεεα 

οατγγίθά οὐὧἕ ἔπαη δαὶ οἵ Ηοϊβίξη Ὠἰπιβεῖξ (οῤ. εἰέ., 1875, ρ. 425 Β΄; 
1876, Ρ. 58 8.). [τ ἔδμεβε ἀϊβουββίοηβ ἢς Ὀγίηρβ 411 ἢὶβ νεῖ! κπονσα 

δοιιίζεηε88 δηὰ βυδι εν οὗ γεδβοηΐηρ ἴο θεδῦ ὑροὴ ἴπε πιηυἴεβὲ ροίηϊβ 
οὗ ἔπε ἰεξίεγσ. Ης νη σίν δαπλίῖ8 (Πδς ἰξ Ὀεϊοησβ ἴο ἔπε Ῥαδυϊίηε 

βοῃοοῖ, Ῥαξ ἀεοίάεβ ἔγοπι βασῇ ἱπαϊσαϊτίοηβ 48 ἰῆε πηεϊμοά οὗἩ ἀεαϊίης 
στ τῆς ΨΔυάαίβεγβ ἴῃ οἷ. ἱ., ἴῃς σοησεριίοη οὗ ΟΠγῖβε ἴῃ οἷ. ἰἰ. 6.9, 

εἴς., εἴς., ἴπαξ [ἃ σαπηοῖ Ὀὲ πε ψόγὰ οἵ αν]. Βαῖΐ δὴν ἔαὶγ- πιϊηϑοά 
τεδάογ οὗ Ηοίβίεη᾽ 8 αγιϊοἰεϑ ψ1}} ἔεεὶ Ὀουπά ἴο ἀσγες σψἱτἢ δε νεγάϊςϊ 

οὗ δὴ υπρίαβϑεά βομποίαγ {κὸ ϑοῃάγενγ (αὶ ἢὶβ “ γρυπιεηῖϊβ ἃγὰ 80 

οο 5 ἐπαΐ οπε ἰ8 βοπηειίπιε8 τετηρίεὰ ἴο ρυΐ ἔῃεπὶ ἀούγη 848 β'ῖρ5 

οὗ {πε ρεη " (ΤᾺ. 2.2., 1880, οςοἱ. 555). Ῥγορδθὶν Ῥβείάεγενγ'᾽ 8 βἰδῖε- 
τηεηΐ ΠγαΥ Ὀε ἰδίῃ δ8 γεργεβεηϊαϊίνε οἵ ργεβεηξ- ἀδν ορίηίοη : “ Τα 
δεπυίπεηεββ οὗ {(πίβ ἰείζεγ ἰ8Β οῖ ἴο ΡῈ ἀουδίεά. Τῆς δοσουηῖβ οὗ 
Ραμ ῤῥίαη5 ΤΑΙ τπογουρσῃϊν νυτῆ της ργεβαρροβίτίοπβ οὗ Κομαης" 

(Ὀγνολιγὶπίεπέδενι, Ρ. 158). Απιοὴρ πΊδην εἰαρογαῖε ἀεέεησοβ οὗ {δε 
Δυϊπεηιίοιν οὗ Ῥλίϊ. νὰ ΠΊΑΥῪ πχεητίοα ἃ8 Ἂβρϑοία !ν πογίῃν οὗ ποῖε 
ἴποβε οὗ Ηἰεηξεϊά ἴῃ Ζείέδονι. 7. τοῖδ5. ΤΑεοὶ., κνὶ., 2, ». 178 8Β..; 
χυ!., 4, Ὁ. 566 Ε΄ ; χχ,, 2, ρ. 145 Ε΄. ; χκνὶ!., 4, ρ. 498 ΕἾ 

Τῆε μηὲξν οὗ πε Ερίϑε]6 848 αἷδο Ὀεθὴ αιεβείοηεά. Τῆΐβ νγαβ 
ἄοπε 88 δϑγῖν 48 ἴῃς δερσίπηίης οὗ ἰαδὲ σδηίυγγ Ὁ. Ηείηγίςβ (Δ΄. Τ., 

εά, Ψ. Κορρε, νοὶ. νἱΐ., ραγβ 2, ῥγοί!., Ὁ. 31 [8.), ψγῇο βυρροδεά [1 ἴο 

ςοηβίβε οὗ ἔνο ἰεϊζεγβ, οἠς (ςῆ. ἰ. 1-1. 1; ἰν. 21-28) Ρείησ δἀάγεβϑεά 

ἴο τῇς ΟΠαγοῆ ἰπ βεπεγαί, ἔπ οἵπεγ (οἢ. {ἰϊ. 2-ἰν. 20) ἴο ἴῃς πιογὲ 

ΡῬτγοπιίπεης δυϊπογίείεβ ἰη ἰΕ. (Εοτγ ἃ ἔμ]! δοσουπΐ οὗ βυσῇ δεεπιρίβ 
8βεε Οἰεπιεη, Εἰηπλοϊἐολκεὶξ ἀ. ῥαμἰη. Βγίείε, 1894, Ὁ. 138 8.) Νοϊξεγ 
(Τλεοὶ. Τὶ) άφονν., 1892, ρρ. 10-44, 117-146) ρυξ ἔογναγά με ἘΏΘΟΥΥ 
τῃδῖ να ἢᾶνε ἤεγε ἃ ρεηπίης ἘΕρίϑι!ε σοηδβίβείης οὗ ςἢ. 1. 1-7, 12-14, 

185.26; ἰ(. 17-29 ; ἱν. 10-21, 23, αῃὰ 4«͵30 ἃ βρυγίουβ οἣς πιδάς ἂρ οὗ 
«ἢ. ἰ. 8-10, 27.30; (1. 1-16; {πἰΦ 1Ρ-ἰν, 9, 22, ἔπε γεπιχαϊπίηρ νεγβεβ8 Ὀδείωξ 

δάάεά Ὀγ τῆς τεάδοϊογ ψῆοβε σοπιριδἰτίοη ἰβ Ρεΐογε 18. [{ 15 ἀιδῆουϊς 
ἴο ἴδε 80 ἈΓΌΪ ΓΑΓῪ ἃ βοῆεπ)ε ἃ8 ἴῃ|8 βεγίουβίυ, δηὰ Νόϊεεγ εἐπείγεϊ 

[Αἰϊ8 ἴο βϑῆονν ψῃδί αἰπὶ οὐ πιοῖίνς ἢπἰβ πγροϊπειίοα!ὶ γεάδοΐογ πδά ἴω ἢϊ5 
ψόγ. ΤὭϊβ σψουά γεαυῖγε ἴο Ῥὲ βίαϊεά τς 8ϑοπια ἀρρεᾶγαηςε οὗ 

γεάβοη Ῥεΐογε νψε σουἱά σοηβίάενγ ἴδε {πε ἸΠοοά οὗ Βηάίηρ ἰῃ ἃ βἰπιρίε, 
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ΔΡΡΑΓΕΏΓΥ βροπίδπεουβ ἰεξζίεν, ἃ ἀοουπιεηξ 80 σοπιρ ἰσαϊεά ἃ8 (ῃδὲ 
ψδίοῃ Νόϊτενς ἀΐβοονεγβ. Ο. Οἰεπιθη, ἱἰπ τῆς νοῦς αδονε οἰϊεά δπά 
αἶδο ἴῃ Πὶβ Ολγοποίορὶε ἀ. ῥαμίέμ. Βγίεζε, 1898, αἰζεπιρῖβ ἴο ργονε 
τῆδλε ἔνο ψεπευίπε ἰεϊζίεγβ πᾶνε Ὀδεη σοπιρίπεά ἰη οης Ερίβεῖε. Τῆς 

βγεῖ, σοπιροβεά οὗ ςἢ. ἰΐ. 19-24 ; [1]. ; ἱν. 8-9, με Ποίάβ ἴο Ρὲ {πε 

εαγίϊεβε οὗ ἔῆε Οαδρεϊνιγ Ερίβε!εβ, πε βϑεςοηά, ἐπιδγαοίης οἢ. ἱ. 1-ἰ!, 

18, 25-30; ἵν. 1-7, 10.28, ἴο Ῥς ἴῃς ἰαἴεβὲ (βεε Ταῦ]ε ἰπ Ολγοηοὶ., ρ. 

292). ΝΝΏΪΕε ἰαγίπρ βἴγεββ ἀροη ἴδε ργεβεηςε οὗ πυπηεγουβ γερεε οη8 
Δηά ραγασγαρῆβ ψΠίσ ἢανε πο σοπποχίοη σι ἐδεὶγ σοηΐεχέ, δα 
Ῥαβ865 ἢίβ ροβίτἰοη πιδίπν οὐ ψῆδῖ ἢε σοησείῖνεβ ἴο ὕὈὲ ἱπεχρίςαῦδίε 
ςοηϊγασϊοςίοηβ Ῥεΐνχεθ ςοὮ. ἰϊ. 20 δηά οἢ. ἱ. 14, 16, «πὰ αἶδο Ὀεΐψεθη 

«ἢ. 111. 2, 18 «πὰ ςἢ. ἱ. 18, 28. Τῆε {Πεοτὺ, αἱ ἢγβι βρῇς, ἰ8 ςεγίδίηϊν 

ρΡἰαυβιθίε. ὙὭογε 8 ἢ α ῥγίογὶ τεάβοη (ς΄. ἔπε σββε οὗ αι} Ερίβι|ε8 
ἴο τῃε Οογπιῃία 8) ΥὮῪ ἔννο ἰεξίεγβ ογ ἔγαζπιεηΐβ οὗ ἰεξΐεγβ ἴο {πε 

ῬῃΠρρίδηβ βῃου!ά ποῖ, ὈΥ βοπιε δος εηΐδὶ οἰγουπιδίαησαβ οὗ νῃίοῃ τα 

κηον ποιϊῃίηρ, δανε Ῥεεη σοπιρίπεα. Οηϊγ ἔπογε τηυβὲ ὈῈ ϑοίηξ βίγοῃ 

δα 85 ἴογ βυσῇ δὴ Ὠυροίμεβίβ, ἀδγίναδίε ἔγοπι ἔς Ερίϑβεϊε ἰἴβε! . νε 
ςαπηοῖ ἔεεϊ παῖ βϑυςῦ ἃ Ῥαᾶβ8 ἰβ ργεβεηίεά ὃν ἴῆε δγρυπγεηΐβ Ὀγὶεν 
ΔΙΙυἀεα το αρονε. ἴπ {πε σγοιρβ οὗ ραββαρεβ Ὀγοιυσῆξ ἰοσναγά τῆς 

σοηϊγαάϊοτίοη ἀρρδαγβ ἰἴὸ ι.(85 ἱπιαρσίπαγγυ. Αὔ ὄχορβεβίβ ψῃϊςἢ ἴακεβ 
σαγεῖα! δοσουηξ οὗ {πε Πἰβίογίοα! Ῥασκσγουπά οὗἩ ἴῃς Ερίϑι!ε δηά γε- 

ςοχηίβε8β ἴπαὶ ἴῃς Αροϑβίϊε, {πὸ οἴπεγ πῆθη, δά ἢἰϑ πιοοάβ οὗ βίγοῃβφἘ 

ἔδεε ησ, ἰδανεβ πο σγτουηά ἔογ πχαἰηϊαίηίης {παΐ Π8 βιδϊεπιεηῖβ ἰῃ (Πς 

οπε ζγουρ γε ἰγγεοοῃοϊαδίε υἱτἢ ἔποβα ἴῃ πε οἴπεγὶ (βεε, ἔογ ἴῃς 

ἀεῖαιϊβ, τπὰ ποῖεβ οὔ ἔπεβε ραββαξεβδ, ἀπά ἃ πιοβὲ ἱπίογεβίίηρ ραγδι!εὶ 

ἄγαν ἔγοπι ἴῃς ογίεἰοίβαι οὐ Οἰσεγοβ ζυεέέεγς ἰῃ Πείββπιαπη, Βὲδεϊ- 

σέμάϊεη, Ῥρ. 220-222, 250). 
ΘΡΕΟΙΑΙ, ΟΠΑΒΑΟΤΕΕΙΒΤΙΟΒ. Τῆς ρεγυβαΐ οἵ πε Ἐρίβεῖϊες σδηηοῖ 

ἔα] το ργοάυοε ἴδε ἱπιργεββίοη οὗ αγίέϊδϑϑηεϑϑ. Τῇδῖ 18 ἀποίῃεγ ΨᾺΥῪ 
οὗ βαγίηρ ἴπδὲ ἴξ ργεοίβεϊν ἔμ 8618 ἴπε σοπάϊξίοηβ οὗ ἃ ἰεξῖευ. Ηδὰ τῃΐ8 

πιοϑὲ ργοπηίπεηΐς σπαγαοϊεγίβιίς Ῥθεη αἰνανβ κερὶ ἰη νίενν, πα σἢ ἔμπα 

τῃεογίβίης θοζῃ ἴῃ ἐπε Ἔχεζεβὶβ ἀπά ἰῃ {πε ογίτἰοίβπι οἵ ἔπε Ερίδβεϊε 
νου ἤανε Ὀεεη νοϊάεά. Τῇε οἷν ρίαυϑίρ!ε ον)]εδοϊίοηβ ἐπαὶ ἤανε 

Ὀεεδη Ὀγουσῆξ ἀσαϊπβεὲ ἰἴ8 σρεπυΐπεηθββ ογ ἱπίο γι νου ἢανε Ὀεεα 
τεσορηΐϊδοα 48 ἴπῸ παΐωγαὶ σοπβεαιεησεβ οὗ ἰΐ8 ερίβίοίαγσυν σπαγαοίεγ 
(Βνϊεπιομκεὶέ, ἃ πιογὲ σοηνεηίεηϊ ἐχργεβδίοη ἤδη Εηρ δῇ ΔΒογα8). 

Εογ Πεγε, 848 ἰῇ 41} Πὶβ ἰεϊζεγβ, ἴῃς Αροβείες βρεδῖβ ἔογ τῆς οςοσαβίοῃ. 

Ηςε ρίἱεΐωγεβ ἢἰβ ΟΠ γίβιίδη Ὀγεϊῆγεη δὲ ῬΠΠΙρΡΡί 85 [ἰβιεηίησ ἴο Ὠἰβ 
ςοηνεγβαίίοη. ΑἹ] ἰβ βροηΐϊδπεοιιβ απά ἔγεε. Ης ἄγαν ᾧἃρ ηο ἢχεά 

Βοῆεοπια ψῇηϊοῦ δα8 ἴο Ὀὲ ο]]}οὐνεά, αἰτπουρῆ, ρεγπαρβ, ἴδε ἰεζίεγ (οῦ 

1 ΟἸεπιθη δ88 γεοθηιὶν υἱτδάγανν Π18 οὈ)εοιίοπβ το {πὲ υπίτγ οὗ Ῥλ ἐῥῥίαης (Βες 
ΤΆ. 1.Ζ., τροῖ, οοἱ. 293). 
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Ἰεξίεγβ) ἔγοπι ἔπε Ῥῃϊρρίαπ ΟΠυγοῦ πιᾶν ἰῃ βοός ἄσεσγεε ἢανε βιυζ- 
ϑεβίεά {πε σουγβε ψῃΐοῃ ἢϊδ ἰπουσῃϊ ρυΐϑυεβ. Ηε ἔεεϊβ ἐπογου Ὦὶν 

αἴ ποπε νυ ἰτ ἢ18 γεαάεγθ ὙΠουρῆϊβ σγονά ἰῃ ἁροη Πίπὶ 48 με τυγιξεβ. 
Ηἰβ γεπιίηίβοθησεβ οὗ ΡΒ ρρὶ βυρρίν βεογεῖ ᾿ἰπκα οὗ σοπησχίοη δε- 
ὕνεεη ραγασγαρῇβ σῇ οἢ τὶς βεαπὶ ἰβοίαϊεα ἔγοπι ομα ἀποῖμοσγ, ᾿Ππῖς 

οὗ σοπηδχίοω ψνῆϊοἢ να σδ πὸ ἴοηρεγ ἔγᾶοθ. δἴδην οὗ δίβ ἰάεαβ δε 
ἀοε68 ηοΐ γτεαυΐγε ἴο εἰαρογαῖε. Α Ὀγίεξ Πίης τ} Ὀγίηρ ἢΐβ γεδάεγε Ἰωΐο 
τουςῇἢ ψὶτῃ ἔπε Αροβε!ε᾽ 5 πχὶπά. 

[τ ἰβ υίΐξε ραίῃ, ἔγοπι ἃ σοπιραγίβοῃ οὔ {πῖβ νι ἰδ οἴπεν Ἰεΐζεγϑ, 

τῆδλξ πο Ομυγοῇ Πεϊά ἃ ἄεερεγ ρίδοες ἱπ Ρδυ} 8 αϑεοέΐϊοη. ΤὨϊΒ πιᾶν δε 
ϑοςουηίεά ἴογ ἱπ ναγίουβ ψᾶγβ. Ενίάεπεν πε Φυάεἰβίησ βεςιίοη οἵ 
τῆε ΟΠαγοῦ δά ποῖ, 48 γεῖ, Ῥεεῶ αὖ]ε ἴὸ φϑίῃ ἃ ἰοοίίῃης αἱ ΕΠ ρρὶ, 
ΔΙ πουσῇῃ ἴπαγα ἰ5 Πππ||ὲ ἀουδὲ (παξ αἰτεπιρίβ πιυβὲ ἤανε δε πηβάε. 

Τῆς ΟΠ γι βείδηβ ἔπεγε γεΐμβεά ἴο ἰΙεπά {πεῖν εαγβ ἴο ἰπβίηιδιίοηβ ἀσαϊηεῖ 

{πεῖν τννε]]-γίεά τεδοθεγ δηά ἔγίεπά. Τῇεν Ὀεϊϊενεά ἰῃ ἴῃς Οοβρεϊῖ 48 
Ῥαμ! δά ργεβεηΐεα ἱξ ἴο ἐμεπὶ. Τηΐβ ἀπῆιησδίηρ Ἰἰογαῖῖν οὗ {δεῖγα 
νουϊά θὲ ἃ σεπυίηε σοηϑοίιίοη ἴο ἴῃς Αροδβῖῖε δπιάβδὲ 80 πιϑῶν αἰ8- 
Βεαγίεηίπς ἐχρεγίεποαβ εηδυγεά τπγουρῇ ἔπε ἢσκίεπεββ οὗ οὔςσε ὕτὸ- 
τηϊβίηρ σοηνεγίβι Νὸ Ψψοπάεονγ [δὲ Πα 68118 ἔπεπὶ Πὶβ [οΥ δηά σγονη, 

Βυΐ, θεβίάεβ, ἔπογὲ ψψᾶβ, ἰῃ αἱΐ {κο]ποοά, ἃ οογίδίῃ ἔγαπε ορεη- 

Βεαγίεάηεβϑβ, δὴ αϑεοϊοηδῖε βἰπιρ ον οὗ παῖωγε, ψῃϊοῆ ἀρρελϊεά 

ἀϊγεςιν το ἔδε πιίπά οὗ Ραμ]. Τῆς Μαςεάοηίαπϑ, 48 ἃ ρεορῖς, δδά 

Ῥγεβεγνεά {πε τηβῆπειβ οὗ ἃ πῆογε δγίίεββ εἰπε. ὍΤΠΕΥ Πδά βυβεγεά 
ςοπιραγαίίνεϊν {πε]6 ἔγοτῃ ἔπε σογγυρείοη οὗ ἢ επεγνδίίης αρεὲ. ὍΠΟΥ 

Πδά πιαϊπίαίηεά, ρεγῆαρβ, αρονε 411 οἴμεγ ραγίβ οἵ ὔτγεεςε, ἃ μεδι ἢν 
ἴοῃε οὗ [ἰξε, ἃ βίυγαν πιογαίν (ω. εηδη, 5έ., βαμὶ, ρρ. 136.139). 

με {πε Οοβρεῖ σαπια ἴο ἔμεπὶ πεν γεςείνεά ἰξὲ ψ ἢ ἃ σΠΠᾺ4-||Ἐὰ 
Τεβροηβίνεπεββ.υ Απὰ {πεὶγ ἀρρτεοίαείοη οὗ ἰἴ8. ψογίἢ γεπιδϊηεά πὸ 

λεγε ετηρίν ἔδεϊησ. [ἰ ἴοοῖς ργαςξίοδὶ βῆαρε. Νὸὼὸ βοοπεγ πϑδά Ραυὶ 
εξ ῬΒΠΙρΡρὶ ἐθδη ἐπαν Ῥερᾶη ἴο οοπδβίάεγ ἢἰβ πεεάβ ἀπά, υυἱτῃ ἀηδεϑί- 
ταῖϊηρ φεπεγοβίξυ, ἴο πιίηἰβέεγ ἴο ἴπεπὶ (Βεε οἷ. ἱν. 15-16). Απά ψβεα 

ἴδε Αροβεῖε πιδάε ἢἰβ σγεαῖ Ἵοϊεσϊίοη ἴογ ἴπε ροοόγεγ ΟἸ γί βείδηβ αἵ 
Φεγαβαίεμι, 6 Ομυγοἢε8β οὗ Μαςεαοηία ἀπιαζοά πἰἷπὶ Ὁ {πεῖγ ΠΕ γα ἐγ. 

[ὲ ψαβ παίαγαὶ ἰδὲ Ῥαμ βῃου!ὰ δὲ ἄγαννῃ ἰηΐο ἃ βρεοίδ!!ν σογάϊαὶ 
ἰητπιδοῦ τυ βυσῇ ἃ ρεορίε. Ηες διαά ργονεά {πμεὶγ ἰογαῖτν ; πε μδά 

τεςεϊνεά πυπιεγουβ τοκθηβ οὗ {πεῖν αϑεσιζίοη. Α πιδη οὗ μέβ ορεῆ δηά 

επιμυβίαβείς ἰεπηρεγασηεπε ψου]ά τα οίσε ἴο ἢπά ἃ Οπυγοῦ ἴο μῆς ῃ 
Ὧς ςοιά αηνεὶ! Πἰβ πεαγὶ σι πουΐ δὴν ἀοαδίβ ογ πηϊβρίνίησβ. 

Τῆς υπάεγίοηε οὗ {πε Ἐρίβε!6 ἰ8 ἃ ἄεξερ, γεβίγαϊηεά ον. Τῇὶβ 
ΒΡΓΪΠΖ8Β ῬΑΓΕΥ ἔγοπι ἢἰ8 πα] ογεά βαιβϑίβοζίοη ἰὰ ἴπε ΟἸγιβεβηβ 

᾿0η Μαάεϊδέν 5 ομαγαςοιετγίβεὶς οὔ της Μαςοεάδοηϊδῃ ρεορὶς 8εὲ ἂπ ἱπιεσεβιπρ τοῖς 

ἴῃ Γὶρπεοοι, Βέδίίεαὶ Ἐσδαγς, Ρ. 248, ποῖε 5. 
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αἱ Ρῃμρρί. ΑἹΊ ἐμαῖ ες δαβ εχρεγίεησεα αἱ ἐμεὶγ παπάβ, αἱ] παῖ 
δα δα8 πεαγὰ οὗ ἴπθπὶ ὉΥ τερογῖί, 68118 ἔογί ἢ ἔγοπι ἢὶπι ποιϊδίησ δυΐ 

τδηκίιϊηεδθ. Ενεη δὴν Ψογά οὗ νδγηϊηᾷὨ ψῃίοῃ Πα πιὰν ἔεεϊ ἰο 

Ὀὲ πεεάξυ! ἰΒ υἱζετεά νι (πὰ πιοδὲ ἀεἰςαίε σουγίεδν δηά ἰδεῖ. 
Βαε ἐυγίμενγ, Πἰβ μιοοά ἂξ ἴῃε εἰπε οὗἩ ττγίτίησ ἰ8 σπεεγία! ἀπά Ὀγίρῃξ. 
Ηε ἰβ8 ἃ ργίβοηεγ, θαΐῖ, ἤοτς ἔπε 688, [ῆς σνογίς οἵ Οῃγίϑβε παβ γί δ υ 

Ῥγοβρεγεά. Ηδ ἢαβ8 αἰβοονεγεά {παῖ ἰξ ἰβ αἰϊοσείμεγ ἱπάθερεπάδηξ οὗ 

ἴδε ΠυπΊλη ἀϑεηΐβ επιρίογεά. Ηδεηςε, αἰϊῃουσῇ δηπιν ον ορροβίτίοω 

ΠΊΔΥ 8ἰίεησε ἴπε ργεδοῆεσγ, πε Οοβρεῖ ἢδ8 ἔγεε σουγβαε. [1 γεπιαὶπβ 

τῆς ρονεγ οὗ Οοά υηΐο βαϊναϊίἼοη. Βυΐξ ἔπε ργοργεββ οἵ ἐνεηΐβ, αἴ8ο, 

[58 ἰεὰ Ὠἰπιὶ ἴο Ὀεΐΐϊενε ἐπαὶ Πίβ ψογς ἰβ ποῖ ἄοηε. Τῆίηρβ βεεπὶ ἴο 
θὲ βῃαρίηρ ἰοναγάβ Πί8 γείεαβε. Τῇε οἰουάβ, ἰηάεεά, μανε ποῖ Ψ ΠΟΙΪΥ 

νϑηΐϊβῃεά. Τβετγείογε ἃ ἀδγκξ βῃαάον δίϊϑ, ἔογ ἃ πιοπιεηΐζ, δογοββ ἴῃ6 

ρΡαρε. Βαῖ δορε γεΐυγηβ, ἃ ἤορε ποῖ ὑδβείεββ, δαῖ γεβίίῃς οὐ ψνδαῖ 

δε ἔεεΐβ ἴο ῬῈ ἔπε πιὶπά οὗ Οοά. 80 ἢἰβ ἕαγενεῖ! σγεοϊίης σδη πξῖογ 

ἰἴβε!ξ ἴῃ ἐχυϊείηρ βίγαίηβ : “ Βα)οῖίσε ἰῃ ἔπε [ψογὰ αἰναγβ, δῃά δραίη 1 
ΒΥ, Ἐε)οίοε"". 

[μὶτββάτυβε. (1) Εδυϊίεν Οοπιπιεηΐϊαγίεβ. Τα πιοβί να μα ]ε ἀγα 
ἴδοβε οὗ Οπεγϑβοβίοπι, Τπεοάογε οὗ Μορβαεβίία (εά, Η. Β. ϑυεῖε, 

Οδγρ., 1880) ἀῃά Τπεοάογεϊ; ἰῃ πε Βείογπιδϊίοη ρεγίοά, Ο(αϊνίη. 
(2) Μοάεγη Ννογίβ. Ουἱϊ οὗ ἃ ἰαγβε πυπῖρεν ψῃϊσἢ ἢανε Ὀδοη 

οοηϑυϊεὰ Μὰ πιᾶν ταεηϊίοα Οοπηπιεηϊαγίεβ ὉγῪ Ηοεϊετηδηη (1839), 
ΕἰΠ ες (1841), θὲ ΜΝεῖξῖε (εά. 2, 1847), ἴεγετγ (Εησί. Τι.), ὙΝ εβίησεν 
((0 ΟἸβμαυβεηβ (ορι., Εηφ). Τι.), Β. ΜΝ είββ (1859, πιοϑὲ εχῃαυβεϊνε), 
Φ. Ο. νοῦ Ηοΐπιαπη, ΑἸξογά, ΕἸ! οοεε, [ἱφῃείοος, Βδάϊε, Βεεῖ, Μου]ε 

((αριὸν. Βὲδίε; Οα»κπὸν. Ον. Τεςί.), Α. Η. Εγδαηκε (εά. 5 οὗ εγεγ, 
1886), ΕΒ. Α. [μἰρβίι8. (1π Ηοϊζηιαπηβ Ἡ αηά- ον» πεμίαν, 1892, δά- 

πχϊγαρῖε ἴογ ἴεγβε ἐχροβιτἰοη), Α. ΚΙόρρεγ (1893, ἐπογουῆ), Οσγηη 

((ὰ δρεακενς (ορι., 1898), ΝΜ ομίεηρεγρς (ἰπ ϑέγαςοκ- Ζοεςοκίεγ᾽ 8 ονρερι.ν 
1895), Β. Ννεῖβ8β (ἐε ῥαμίη. Βυίοξε ἐπι δονϊομέϊρίεη Τεχί, 1896, Ὀτίεξ 
ποΐε8), Νίποεηξ ([πέεγμαξίοπαὶ ΟτΥί. Οοριηι., 1897), Ε. αυρε (εά. 6 οὗ 
Μεγεν, 1897, νεγὺ βυρφεβίϊνε), ἀπά Κὶ. ὁ. ΜάϊἜεν (Ετγείρ. ἰ. Βγ., 1899). 

Οὗ ἃ πιογε δοπη!εϊτίς οὐ ργϑοζίςαὶ σμαγασίεγ γε (ἢς ψόγβ οὗ 
Βγαυπε (1 [,Δησεβ Βὲδεϊισεγκ), ναυρσῆαη (1882) δπὰ νοη ϑοάξεη 
(1889, « πιοάεϊ οὗ [18 κἰπά). Τὸ ἔπε βαπια οδΐερογυ Ῥείοης δίηγ 8 
ἐχροβίτίοη οὗ {πε Ερίβεϊῖς (Ε χῤοσιέογ᾽ ς Βίδίς, βρεοίδ!ν ναϊυδῦῖε οα 
τῆς ἐπεοίορν), δά Μἴουϊε᾽ 5 Ῥλεῥῥίαη ϑίμάϊος (1897, ἀενοιίοηδ!). 
Βεηρεῖ᾽β Οποριοη 'ἴ8 αἰναγβ ψογίῃ σοηδυϊιίηρσ. 

οβὲ ναἰυαῦθῖς αγέϊοϊες ἀεαϊϊης ψίῃ ἴῃς Ερίβιε ἀγε ἴποβϑε οἵ 

Ηοίδβέεη ()αλγὸ. Κ᾿ ῥγοίεείαπί. ΤἼεοὶ., 1875, 1876, βεε βεοϊίοπ οὔ 
“Οεπηυΐπεηαββ᾽᾽ ἰη δε [ηἰγοἀποζίοη 5μῤ7γ.), Ζαῃη ([ψυἰπαγαά 8 Ζείέδολ. 
2 κἰγολίίομε Υ ἰσϑεηϑβοῖι. τς. Είγολὶ, 1, εδόη, 1885) ἀπά Ηεηϊε (Τἠδίηρεν 
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Οπμαγίαϊ- ϑελγίέ, 1898). ὅεε αἰβο ἐπε γίϊςοϊεβ αυοῖϊεά ἰη ἔπε [ηίτγο- 
ἀυςείοη. 

υβοῖυ! ἀϊδβογίδείοηβ ἀγὸ ἴῃοβε οὗ ϑοδίηζ, )ὲἐ6 εὐγιςεϊονε Οερεεϊκάε 

34. ΡΠ ῤῥὶ (Ζαγίςη, 1888), Μιγηβίενγ, Κἰείμε ἱπεοίορ. ϑελγίδεπ, Ρ. 
169 ΕἾ, Βειείς, ρμαεεέϊοπες Ῥλέ ῤῥέηδες (Οἰεββεη, 1881), 1,αυτεηΐ, 
Νεμίεςία»ιεμέϊίονε ϑδιμάϊεη, ἀθὰ ΒΕ. ΕΒ. ϑηνίῃ, Τὴε Ἐῤ διε οὗ 58. 
Ραμὶ'ς Εϊγοί Τνῖαὶ ((δταῦν. 1899). Βογ ἔδε Πτεγαίαγε οὐ Ῥδὶ}. ἃ. 
6-11 8εε {πε ποῖεβ αἀ ἰοο. Α γροοά [δὲ οὗ ἀϊδουβδίοηβ αϑαΐηβε δηά 
ἰα ἕανουγ οὗ δε σεηυίπεηεββ οὗ ἴῃς Ερίδεϊε 1} θὲ ἔοαηά ἰη ἐπε Οοπι. 

οὗ [ωἱρβίαβ, ρρ. 211-212. Α νεγὺ ἔμ!}! δηά ἰηξεγεβείησ εχαπιϊπαδίίοη οἱ 
811} τηδζίεγβ οἵ [ηϊγοάυσίίοπ ἰβ ργεβεηϊεά ἰῇ Ζαῆπ᾽β Εἰμείέμηρ ἐπ ά. 
Ν. Τ., Βά. 1., »». 868-398. 

Οη ροϊηϊβ οὗ σγαπηπηδῦ δηὰ ἰδηρύασο, ἰπ δἀάϊιίοη ἴο πε ογάϊπδιη 
ϑιαπιπιδίίοαὶ ψογίβ, ἔγεαυσεπε υ8εὲ δα8 Ὀεεη πιδάς οὗ Ηειζίἀδξίς, Εἰκ- 

ἰεϊέμιρ ἵπ ἀ. Νεμργὶδολδοῆε Ογαημηπαΐξᾷ ([μεὶρζ., 1892), Ννιελυ, 
Εἰμάθς των ἰο Οτές ἄμ Ν. Τ. ([.ὄ Δὲ Μένδε; 11. δω7εῖ, Οονεῤίξηποπὶ 
εἰ Αεἰγὶ διέ), 2 νοὶβ. (Ῥαγίβ, 1893, 1896), ΥΝ. ϑομηιά, 4 ἐξ εέςηιμο, 5 
νοΐβ. (ϑευϊτίραγί, 1887-1897), αηὰ εβρεςία!ν Ο. Α. Βεϊββπιδπη, Βέδεί- 
δέμάίεη (ΜιΑτΌυΓΩ, 1895) πὰ Νενε Βὲδεϊ ςἐμάΐϊεη (ΝιατΌ., 1897). 

Ουοιαίίοαβ ἔγοπι ΧΧ ἑο!ονν ϑινεῖε᾽ 8 εά. Εογ ἴδε ογιεἰοδὶ Ὡοίεβ, 

Ὀεδβίάεβ (ες σγεδὶ εὐϊτίοηβ οὗ (ες τεχι, δ εἰββ, Τεχέλγιεᾳ ἀ. ῥαμὶικ. 
Βυῖεζε ([μεἷρΖ., 1896), αὰ8Β Ὀδεη ἰαγρεῖν υδβεά. 

Τῆε αρρτγενίαξίοπβ ιδεά πῃ πε ποῖεβ ψῃϊοῃ πᾶν γεχαΐγε ἐχρίδοδ- 
τίοη ἄγε :-- 

αἰ. -- οἴδες ραββαρεβ. 
ΑΙΙ. -- ΑἸτογά᾽ β Ογεεὰ Τεσίανεπέ. 
ΟἾγ. --Ξ. Ομεγβοβίοπι. 

Οὐοπιπι. -- Οοπηπιεηίδίοσϑ. 

ΟΤ. -- Οανιδνάρε Ογεελ Τεςίαπιενέ. 
Ῥβπι. --. δεϊββηδηη (Β5. -- Βδεϊςἐκάϊεπ, ΝΒδ. -- Νεμε Βὲδεϊςἐκάδεη). 

Ἑάὰά. -- Εἀϊίοτβ. 
ΕἸΙ. -- ΕἸ]ιοοει. 

εβρ. -- δβρεοῖδι]ν. 

αν. Ξ ὄνγπη. 

Ηαιῖζ., Εἰηὶ. -- Ἡαισίδικίβ, ξἰημίοἰέμηρ ἐπ ἀἷε Νεμρνίεολ. Ογανεπαΐία. 
Ἡξω. -- Ηοΐπιδλῃη. 

ΗΪ Ζηι. -- Ηοϊιζπιάπη, 

Ηρι. -- Ηαυρι. 

Ιπβοσσ. Ξ ᾿πβοσρέοηβ. 

ΚΙ. -- ΚΙδρρεγ. 

[ΓἈ. Ξ ἱεδείοοε. 

[4Ρ8. ΞΞξ, {]ρβίυβ. 

ΜΎ. -- Μοοάς απά Τεηξες (Βυτίοη, ἀοοάν πη). 
Μγε. -- Μεγες. 

ΡῬΗ. -- Ρβείϊάετεσ. 
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ῬΏΠ. ΞΞ Ερίδβεϊε ἰο τς ῬΒΠρρίαπβ. 
5Η. - ϑαπάδυ δπά Ἠελόϊδπ (Κονια»5). 
5Κ. Ξ δέμάΐξοη μκπὰ Κρείλοη. 

Ὑπάτι. -- Ὑπεοάοτει. 
ΤᾺ. 1,.Ζ. -- ΤἈδοϊορίξολε 1,ἐἰεγαξωνκεξέμπρ. 

ΤΆ. Μρε. -- Τβεοάοχς οὗ Μορβαεβιία. 
ΤΧ. -- Τεχέλνὰ ἀ. ῥαμίδπ. Βνίεξε (ΛΝ εἰ88). 

Χν-Μ. - Μουϊιοη᾽β Εά. οὗ Νίπετ᾽ β Ογανεριαν. 

ν-5.ἢ. -- ϑομπιιεάε} 5 Εά, οἵ ννίπες. 
ΨΝΟΙΙ. -- νΟδΙεηρεῖς. 

ννβ. -  ννείξβ. 

Ζιυ. ΤΆ. -- Ζεὶἐξελγ. 7. τοϊςεεπεολαίε!. ΤἈδοϊορὲε. 

ΤΒε τεςορτιίβεά ςοπιταςιοη8 ἢᾶνε, 28 ἃ τυϊε, θεεῃ υϑεά ἱπ τῆς οτεῖςα] ποίςβ. 



ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (οοοῖς 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.: 

1. τ. ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος, " δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ,Σ πᾶσι τοῖς " Ῥ5. «κνί. 
16 δηὰ 

" ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν “ ἐπισκόποις Ἐρδον εν 

ὙΒεεο. ἰΐ. 6). τ Οος. ἱ. 2. 
χὶ. τι8; Νεᾶ. χὶ. ο. 

Ἰ᾿ προς Φιλι :80 ΜΑΒΚ :, 37 (-πισιονε), 113. 

φῳ. 
ς Αςῖἴς χχ. 28; τ Ῥεῖ. ἰΐ. 25; : Τί. ἰἰΐ. Ζ, Τίι. ι 77 «ἰκιοει 

εται προς Φ ὈΕΕα ππήησιονυς 4 Ν 

(ΌΕ -πηνσιονε). Τῆς τε ἰπ ΤΕ. οοπηεβ ἔτοπὶ ἴπε εἀ. οἱ ΕἸΖενίτ, δου Μϑ. 
δυϊποτίτγ. 

3 80 ΕΌΚΙΕΡ, βυττ., Οῆσ., Τῃάσι. Τίβομ., ΝΝ.Η., νν8. Χ. 1. ἢ ΜΒΡῈΕ, ἁ, ε, 
. Χ, 1. πιογα ὑγοῦ., 48 σορυ βίβ ψεζε σῦογε ᾿ἰΚεὶγ ἴο ψτὶϊς τῆς οοπιπιοη ἐχργεββίοη 

Ι. Χ, ίος τῆς οἴποῖ, ψνῃ! ἢ 18 οδγαςϊεγίβεὶς οἵ Ρδυΐ (υ΄. ΝΥ 8., ΤΙΚ., Ρρ. ἀλλταϑα, 

3 Βγάςκηες (Οπροποίονιδεμε Κεϊδεηίοίρε ἀ. ῥαμίϊη. Βγν., Ἡδλτίεμι, τ8ρο, Ρ. 222) 
πνουὰ οπιῖξ της ψνΒοῖς οἶαυβε δ5 ἱπίεγροϊαλιςεά. 

4 ΒΣΏΞΕΚ υἱῖ ΤὨΡΗΪ., Οδβαοά. σννεπισκοποις ; σοεῤίποοῤὶς ἰῃ Ἐτεϊδὶπρ Εταρρ. 
οὔ 0.1,. (εά. Ζίερ!ετ). ΤῊ. Μρβ. δρράγεη!ν Κκποννβ [Π15 τεδάϊηρ, θυ τε)εςῖβ ἰξ (δος 
ϑιννεῖε᾽ 5 εἅ., νοὶ. ἱ., Ρ. 198). 

Ομαάρτεε 1.-ςνν. 1-2. ϑαμτΤΑΤΙΟΝ.--- 
νες. τ. Τῆε οηἷγν βἰχηίβοδποε Ὀεϊοηρίπα 
τὸ ἴδς τηεπιίοη οἵ Τί ποίη ἰ8 τπαῖ Πα νν88 
ἃ νε11-Κποννῃ ἤρυτε δὲ ΡΒ ρρὶ (ΑςἐΒ χνὶ. 
1-12, χίχ. 22, χχ. 3-6), ἰλὶ πεν ονεὰ 
τους ἴο Πίπι, ἀηὰ τπδὶ 6 ννᾶβ δἀδουϊ ἴο 
νἱ δὶς τῃ6πὶ ἀραίη. Τῆς Ερίδβεϊε οἱδίπιβ, οὗ 
φουῖβε, ἴο ὃς Ἔχοϊυβίνεϊγ δι} 8 οννῃ.-- 
δοῦλοι. ΑἸτεδλάγ ἱπ Ο.Τ. δ. ἰ5Β υϑεά ἰπ 
ἃ ἀϊδιίποιῖγ ταὶ ρίουβ 8εη8ε ; 866 εβρ. 
Ῥβαϊπιβ (.ΧΧ). Α58 υϑεὰ ὃν Ραυΐ, ψΒιὶς 
εχργεβδϑίηρ ἱπίεηβε ἔεγνουσ οὗ ἀδνοιίίοη, ἰξ 
ἰποϊυάεβ ἴδε ἰάελ οὗ ἃ βρεςίαὶ ςδ Ππρς δπά 
Τυποιίοη ἱπ ΟΠ γῖβι᾿Β κίηβάοχῃ, ραγδι οὶ ἴὸ 
18 δρρ᾽ἰςδείου ἱπ Ο. Τ᾿. ἴο ἐπε ρτορδμεῖβ; 
86ςε οπι. ἰ. 1, δ]. ἱ. το, αἷβδο Τίϊ. ἱ. ᾿. 
ὙΠετα ἰδ ρεπυΐπε Βυπη ΠΥ ἴῃ ἴδε σοηῖγαβι 
Ῥεΐνεεπ ἥξοῦλοι ἂηὰ ἁγίοις. Ἧς ον 
(8115 δίπιβε} ἀπόστολος ννῆεπ ἢε δβϑβυπιεβ 
ἃ ςοτηπιδηάϊης πιοοὰ ((ἢς. αὐ ἰος.).---Χρ. 
Ἴ. Υ[Ὠκ6 οτάες βέγίκεβ τῆς Κεγποῖς οὗ 
Ῥαυ]᾽ 5 διεἰτυδς τοννατάβ ἢἰβ Μδβίεσ. Ηξς 
ἀε! !σἢϊ8 το ἐπ πὶς οὗ Ηἰπὶ ἱπ τογαὶ ἀϊφηϊῖγ, 
τἰῆε Μεββίδαβ. ψῆο ννῶβ οπος εβὺβ δεὶπῷ 

πον Κύριος. Εοτ ἃΣ μοοά ἀϊδευξβίοη οἵ 
πε τεβρεςῖνε ἀεδβίρτιδιίοπβ Χ. ᾿]Ι. δηὰ ᾿ἸἸ. 
Χ., 8βεεὲ Νοη ϑοάεη ἱπ Αὀλακπαϊμηρεν Ο. 
τον Ἡ εἰς εἄσλεν ρεισίἀνεεί, Ὁ. ττ8.--- πᾶσιν 
τ. ἁγίοις. [τ 8 ἀϊβῆήουϊε ἰο βὰν ννδεῖμες 
πᾶσιν ἰ5 εἰ ρῃλιϊς οὐ ποῖ. ἴΐ ἰβ, δὶ ἰεδϑὶ, 
τεπιδλγκλῦϊς ον οἴδη πᾶς Ἀρρεᾶζβ ἰπ τῃ8 
ορεηΐπῷ Ῥασαξταρ μα οὗ τιῖ8 ἘΡρίβεῖε, Ὧ8 1 
ἴο 5ῆονν Ῥαυ 8 βίγίος ἱπιρδγιια! ἐν, ῥΡεσ- 
Βᾶρβ ἰη ἴδε ἕδος οἵ βοπὶεὲ ργεϊεπβίοπβ ἴὸ 
διροτί ον Υ νυν Ποἢ ἀρρεαγεά ἰπ πε ΡΠΠ]ρ- 
Ρίαπ Ομυσοῃ. Βυῖ, οηυ ἴδε οἵδε μαπά, 
8εε 2 Οὐοσ. ἰ. σ, οπι. ἱ. 7, νποσα τῆς βᾶπις 
ῬὮγαϑε 566 Π18 ἴὸ ἢᾶνε ΠΟ βρεςίαὶ ἐπιρῃδείβ. 
-τ᾿ ἁγίοις. ἘεΔΙγ ἃ ἐεγνιέημς ἑδολπίομς 
οὗ ἴδε εγὶγν Ομυσοῦ. ἩΗδνίπρ 85 ἰϊ8 Ὀδβὶβ 
τῆλι ἰάεα οἵ ςοπβεοσδίίοη ἴο οὰ, δηὰ 
ςοπβεαυεηὶ ράγιϊςἰραϊίοηυ ἱπ Ηἰβ Ὀϊνίπε 
τοδ)εβεν ἡ μῖο μα 0ΪΚ8 80 ἰδγρεῖν ἱπ Ο.Τ. 
τε σίοη (4.6.» υεν. χί. 44-45, }υἁ. χίϊί, 7), 
δηά οοπείπυεβ ἴο δᾶνε [}}] ργογηίπεηςς ἴῃ 
τῆς ΝΤ. (Αςῖδ, αἰπιοβὲ 1] Ἐρίβιϊεβ, εν.), 
ἰξ δυγγεδβὶβ αἷβδο ἰῃ ἼενεῖῪ Ν.Τ᾿. ἱπδίδπος 
τπαῖ δἰὰς οὗ ΟΠ γι βείδη 11ξε νν δὶς ἢ δἰδπάδ ἴῃ 

ὈΙΟ σθα ον ἡ 

πα καξῶξω. 
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ἃ ΑἸπιοεὶ 

ΠΝ ἴο Εδιμεσ ῶ ὃ ἰο Ἐκίμε καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τεςδηΐοδὶ 
Ὧδε ΟἿΪΥ δεῖο δηὰ 1 Τίγι. ἰἰΐ. 8, 12. 

πιοϑὲ κίδγίης οοηίγαβε νυ ἢ τὲ ἱπιρυγν 
πὰ βεηβυδὶ ιν οὗ τῆς Οεπε 65, ΠΟΙ πα 88 οὗ 
Βεατῖ ἀπὰ οοπάυςι. ΤΠΐ8 ννου]ὰ παίυγα! ν 
οοπιε ἱπίο νίενν 85 ἴπε γεβυ οὗ πε ννουκ- 
ἴῃς οὗ τε Ηοῖν ϑρίγιι; 8εὲ Μοσίβετσι, 
Αῤοοίοἷῖς Αρε, Ρ. 500 ἢ. ; Ηἴΐτζηι., Ν.Τ'. 

'κεοί., ἰϊ., Ρ. 152. Τῆε Ὀεβῖὶ σοπηπηοπίδλγυ 
οπ ἴδε εχργεββίοη ἰβ [οβπ χν]ϊ. σι, 14, 
15-23. ἴῃ δὶ8 βαϊυϊδίίοπβ Ῥαὺὰ! υβε5 ἴπε 
ννοσᾷ 88 ργδςιςδιν -- ἐκκλησία ((7. τ Οοτ. 
ἷ.. 2, 2 Οος. ἱ. σ, ἢ τ ΤΊς88. ἱ. 1). Εογ 
τῆε ΟΠ τί βείαη ΟΠυσοῦ ἰβ τῆε βρίτίτυ] δυς- 
ςεββοσ οὗ ἔδε βδογεὰά ςοπιπηυην οἵἉ Ιβγδεὶ. 
Ιάεα!γ, 411] ΟἸγίβεῖδηβ ἂσε “ βϑδϊπίβ," φ,. 

ένοις ἐν Χ, ̓]. (, Οοτ. ἱ. 2). Τῇε 
ϑρίτγίε 5, οὗ οουτβε, πε ϑδηςείβεσ, δὺς Ης 
ΟΠ 615 νυ ἴῃοβε νῆο ἀγε ἰπ Οἢσίδὶ 
εβι.8.---ἐν Χ. ᾿Ι. ΤΠεδβε ννογὰβ βυπὶ ὕὉρ 
40} 8 ΟΠ βείαπιυ. ὙΠ ἅἄεποῖε ἴδὲ 

πιοβὶ ἱπεϊπιαῖε Πἰνίπρ απίοη τπαὶ οἂπ ὃς 
ςοηςεἰνεὰ δεΐννεξη τῆς δου] οὗ ἔπε Ὀεϊϊενετς 
ἃπὰ τπε Εἰβεπ [ογά. Ηε, 458 ϑρίτίι, ἰβ ἐπα 
δσόβρδετς ἰπ ννδϊςἢ τῆς πενν Ππ ἰ8 ̓ ἱνεὰ. 

Ο, με Καδδιπίς υὑβε οἵ ὩἾΥΩ (ρίαςε οἵ 
δρᾶςε)ὴ 48 ἃ πᾶτῃς οὗ αοᾶ; βεε Ταγΐοσ, 
ϑαγίηρε οὕ )ειοίει Ἑαέλενς, χπὰ εἁ., Ρ. 30. 
ΎὙῆς ρῆγαβε οσουγβ εἰρδϊ τἰπιεβ ἐπ ΡΏ]]. 
Τῆς βᾶπὶις ἰάεα ἰ8 ἐχργεββεά Ὀγ Χριστὸς 
ἐν ἐμοί 8βες Ἔβρ. Οδί. ἰϊ. 2ο. “" βε εἶδε 
οἵ τπβ ἐογπιυϊα ἐν Χριστῷ ἰβ8 ποιῃίηρ εἶξε 
ἴλη Ῥαυβ πιγεῖϊς αἰ, ἱπ ννῃϊς ἢ τῆς 
δεϊΐενες ψίνεβ ὉΡ Βἰπιβεῖς, ἢ ονγη 1Ππ, ἴο 
ΟὨσίβε, δὰ ροββεβ86β ἴῃς [ς οὗ Οἢίβὲ ἴῃ 
Ηἰπηβεῖζ: Βα ἱπ ΟὨτίβι, δπὰ Οἢσγίβε ἰπ Πίπι; 
δε ἀεδὰ ν ἢ ΟἸσίδῖ, ἂἀπὰ Οἢγῖβε Ὀεοοπις 
ἢἰβ 1 ᾿" (ΡΗ͂., Ραμ ἐκπέσοι, Ἐ. Ὑτ,, ἱ., Ρ. 
1908)... Εογ ἴῃε οχίγαογάϊ πεν Τεηισαὶ 
Ρΐαλος οὗ ἴτε ἰἄεα ἴθ Ῥδυβ τεδομίπρ, 
8εὲ ᾿εϊββπηαηη, δὲς Νεμέεςἐαπιεμεϊε, 
Ἑοννμιεῖ "ἐπ ΟἈγίσίο Ἅεε᾽" (Ματῦυτρ, 
1802).---σὺν ἐπισκόποις κ. κόνοις. 
ΎΒεβε Κεςηγ-ἀἰβουββεὰ ἰεγπβ σδη ΟΠΪΥ 
Ὀς τηοβὲ Ὀγιεῆν εχαπιπεὰ. ὟΝΠΟ ννεγε 
τῆς ἐπίσκ. ἡ ἴπ ΓΧΧ δἰπιοβὲ δἰννδυβ -- 
πη οἴδοίδὶ ἰπ σἤαγρε οὗ νογῖ θείης ἄοπε 
6.6.» ταραῖτβ ἱἰπ Τεπιρῖε; τερυ]άϊηρ οὗ 
Ἔγυβα θη) οσ 4η οὔῆοες ἰπ ἴπε ἀστὴν (πιο Β 
688 ἔτεαυεπεγ). [πῃ ΝΟΤ., Ὀεβίἀεβ τἢ 18 
Ῥάδβδβαᾶξς, (α) Αςῖβ χχ. 28, ἀρρὶἱεὰ ὃν Ρδυϊ 
ἴο ἴδε πρεσβύτεροι οὗ ΕρΠεδιι5, ννδοπὶ (Πα 
Ηοῖν αδιοβὲ [48 πιδὰς ἐπισκόπους ποι- 
αίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ; (ὁ) 1 
εἴ, ἰϊ. 25, οἵ Ομ γίβι, νῃο ἰ8 οδἱἱεὰ τὸν 

ποιμένα καὶ ν τῶν ψυχῶν ὑμῶν; 
(Ὁ) τ Τίπι. {1,2 δηὰ Τίξ. ἱ. 7, νεγα ἱξ 8 
Αἰπιοβὲ υπίνεγεα!Ὦν δἀπιϊτεὰ το Ὀς Βγποηγ- 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Ι. 

καὶ ὁ διακόνοις 2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 

τοῦ νυν ἢ τρσβύτε . Τνο ροϊπίβ ἅτε 
οἰεαγ ἔγοπι Ν.Τ.. ἐνηδηζε: ι. ἴἴμε ἐπί- 
σκοπὸς ἰ5, δὶ ἰεδβί, οἴεῃ ἴδε βᾶπιε ρεῖ- 
80ῃ 248 ἴπε πρεσβύτερος. 2. ΤὮε ἐπίσκ. 
8 ςοποετπεᾶ νἱἢ πβερδιετάϊης ἴδε βοςκ 
οὗ αοἁ. Ηδνε ννγὲ δγῪ ἱπίογπιδείοῃ ἴὸ 
Τοττοδοσγαῖς ἴπεβε ἔδλοϊβ ἡ Αβ ἴο ἴδε ὅτε 
{δετα 18. ἴῃ βίσοηρ ἰγαδιτίοη οὗ ἔπε ελεὶγ 
ΟΒυσοῦ, 4.5.» ]Ἔζοπις, Ἐῤ., ὅο, 3: αῤκά 
νείεγες ἑἑάενη ἐῤὶπεοῤὲ εἰ ῥγεσδγέετί ; μετα 
ἰ8 πε δάἀπιιειεὰ ἔαοις τπαὶ ἐπ τ ΟἸεπι. ἰδς 
πᾶπὶς πρεσβύτεροι ἰ5 ρίνεη ἴο ἴδε ἐπί- 
σκοποι; δηὰὲ ει  Δη (Α ῥοϊορεί., 30) 
ἀεβίρτιδῖεβ τῆς οὔοῖα]8 ννῆο ῥγεδίάς ονεῖ 
ἴδε σοηρτεραίίοη ῥγοδαΐὴ φσεέσμε Ξεπίοτες ; 
8εε 68Ρ. Ε. ἴ,οοβ, 5.Χ.., ι800, ΡΡ. 639-641. 
ὙΒε βεςοηὰ ἕδοϊ πιεπιίοηεα ἀῦονε ςοπῆϊοϊς 
ντἢ τῆε σεἰεργαῖςἃ ἵπεοτγ οὗ Ηδιῖςοἢ ἀπὰ 
Ηάγπδοκ (ννῆο ἢᾶ8, πονενεσ, ρτεδιγ 
τηοάϊεά ἰδ βιαπάροϊηϊ ; 5ες δ ἱπιροτίδηι 
τενίενν οὗ 1,οεπίπρ᾽β δὲς Οενκείνάευε- 
 ασομηρ ες σνελτγίεἰεπέκμνις ἴθ ΤΆ. 1,Ζ., 
1880, (0]]. 418-420), ἐπαὶ τῆς ἐπίσκοποι 
ψετε ἀϊδιίποι ἤπδπος ἀπὰ οὐ]υ8 οβδείαίβ, 
ὙΠΟ ΟὨΪΥ σταάυδ!!Υ σάπλε ἱπίο ροββεβεβίοῃ 
οὔ πποσε βριγίταδαὶ ξαποιίοπβ. Βαϊ ἰϊ ϑϑεπιδ 
διαζαζγάουβ ἴο πάτον ἄοννῃ ἴῃς ἀστῖεβ οἵ 
πε ἐπίσκ. Νὸὼὸ ἀουδὲ {πε παπιε πιᾶν, ἰῃ 
οετίδίη οᾶβεβ, ἤᾶνε ὕεεη βυρρεδιεὰ δῪ 
τμδῖ οὗ τε ἐπίσκοπος οἵ (γχογε οὐπι- 
ταοηγ) ἐπιμελητής, ννῆο εχεγοίβεά δέ- 
ταϊηϊβίγαϊῖνε οοπίσοὶ ονεῦ πε Ὀγορεῦ 
οὗ ρεϊναϊς Δϑϑοςίϊδιϊοπβ δἀπὰ πᾶς εχἰβί- 
ἱπρῷ αἱ «δῖ τσ ἰπ τῆς Ηδ]]επῖὶς ψοηπά 
δηὰ επίέοσοεά τῆς τὰ ]εβ οὗ βυςἢ δββοοῖδ- 
ἜΝ (δες 1. Κόέν!Πε, Ζε5 ΟτΥρίκες ἀξ 
ΤΕ ρῤῥίδεοραί, Ῥατῖθ, τ894, ΡΡ. το-τ63). 
Βυϊῖ ᾿υβὲ 485 πε ἔμποιίοπβ οὗ ἴπεβε ρεγβοῦβ 
Μετῖς ἰείς ςοπηραγαϊίνεϊγ νᾶσος ἀπὰ υπάε- 
ἢπεά, βο ννὲ τηῖρῃε Ἔχρεςὶ ἴο ἢπά δε 
Ῥερὶ πίη ββ οἵ Ἰοςαὶ δἀπιιηἰβιγαιίοη ἴῃ ἰδὲ 
ΟΠγβάδη ΟΒυγοἢ 51}}] [688 οἰ εαυῖν πιδικεὰ, 
Αἡ δά άϊτίοπαὶ τεάβοη ἔοσ {8 ννου]Ἱὰ 1ἰς ἰῃ 
πε ργς-επλίπεηϊ δυῖ βοῦν οὗ τῆς Αροβίϊες 
δηὰ ἴδε μίρῇῃ ρίαςε δϑείσπεά ἴο ἴῃς ροβ-᾿ 
βέββοσβ οἵ “ρῆβ᾽". Αὐςρογάϊηρ!ν ἰξ δρ- 
Ῥεᾶγβ ννῖϑε ἴο υ8ὲ ξποαι οδυζίοη ἴῃ ταλεῖδᾷ 
ΔΩΥ ἀϊκεϊποιίοα Ὀεῖννεεπ πρεσβυτ. δὴ 
ἐπ᾿ ῬιοθΔΌΙνΥ ἴδε ἐσατῃ [165 ἰπ (ἢ 
ἀϊτεοτίοη οὗ τερατάϊη πρεσβ. 245 ἃ τε οἵ 
σἰαίμα, ΜὨΪΠε ἐπίσκ. 18 οπε οὗ Μμρείϊον. 
Ῥιοδδδν 411 ἐπίσκοποι ννεῖε πρεσβύ- 
τεροι, ννὮϊ]6 ἴῃς σοηνεῖζβε πᾶν ποῖ ὃε σῦς. 
Τῆε ἀϊδέτγεηςε οὗ πᾶπὶε πιᾶν Ῥοίηϊ ἴο βοῦς 
εαεῖγ (απὰ ὑπκηονη) ἀϊετεποε οὗὨ δάπιίη- 
ἰϑέγαιίίἼοαυ. ὙὍὩῇῆὲ ἐπίσκ. πᾶν πᾶνε δά 
8Ο0ΠΊ6 βρεοΐδὶ οοππεχίοῃ νἱτῃ {πε Τεἰεῦτα- 



2---4. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 

3. "Εὐχαριστῶ: τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, 4. πάντοτε ἐδ  Κοα. 
ἐν πάσῃ "δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν 

Υἱ ἱ, 25; [πδοστ. 
ὨῦτΩ. Εχχ. ἰδ χΧχΧ. 

180 εὐδὰ. ἢ ΦΑΒΌΞΕΚΙΓΡ, νᾷ. δυττ. οορ. εγὼ 
ἡμῶν Ὁ ΕΓ ΕΛ, ἀ, ε, ἔ, 5, Απιῦτγβε., Οδββιοά. ἴπ Αὑρ. ἀξ 
“ἐξρο αυΐϊδεπι᾿" αἰτεδάν οπιττεὰά. Ζαμπ (1 πμέλαγας᾽ ς 

ἔ σοπδπηεὰ το Ραυϊ, «.5., Κοπ,. ἱ. 9. 

{ὙΠ 
Ὦγδϑς 
υδΐΒ 

Ε οπι. χ.σ; 2 Τί. ἱ. 3; ΕΡΆ. νἱ. 18; 

μεν ευχαριστω τω Κυριω 
φοΟΥοῤὲ. εἰ ργαΐία, ὶ το, 

εἰἐδεῖν., 1885, ἢ. 184) ννουἹὰ 
τεδὰ ἐγω μεν, δεϊ!ενίηρς τπδὶ {πεβ6 ψογάβ νεγε ἰοβὲ [βγου ἢ δυςἢ ρᾶγα]]εἶβ 45 1 Οος. ἱ. 
4, ΟοἹ. ἱ. 3, ῬΒέϊπι. 4: 8ο αἷβο Ηρε. ἱπ Μυτ.ϑ 

τίοη οὗ τῆε Ευσδατῖβιὶ 45 ἴῃς οεηίγαὶ τἰΐε οὗ 
ΟΠ βείαη ννουβῃὶρ (8εε ϑοἤπι8 βίγοη δ 
ἰῃδίβιεπος οἡ τ ϊ8 ροὶπι, Κγολεηγεολέ, ΡὈ. 
84 Η., 121 4.) ἀπὰ στῇ τῆς πιδηδρθηιεπὶ 
οὗ ΟΒυτοῦ ρῥσορεγίν, νυ ἢ ννουἹὰ οτίρίη- 
ΑΙΪγ οςοπβίϑι οὗ νοϊυπίδτυ ρὶἣβ οἥεγεά τὸ 
σοὰ ἱπ ΟἩγίβεϊαπ ννοσβρ. Οτδάυδιν, 
5 ἴδοβε Ἵεπάοννεδ υνἱ εχίγδογάϊ πᾶσΥ 
“ὁ ΟΠ ΑΓΙΒΠῚΒ᾽ (4.6., Ρτορδεῖβ, ἐδδοῆοσβ, 
εἐνδηρε 518) ραββεὰ αὐνὰν, {πεὶγ πιποιίοηβ 
ννου]ά τεπά το Ὀς δδδυπιδά ὃν {πε ἰεδάϊπρ 
οδῆςε- εᾶγογβ ἱπ ες οοηρτεραίίοη. 80 
δε βρῆεζε, 9.5... οὗ πε ἐπίσο, νουϊὰ ΡῈ 
δτεδιῖν επἰαγρεὰά. Βυϊῖννε πχυβὲ ὃε οοη- 
ἰδηῖ, ἔος ἰδοῖς οὗ ενίδεπος, ἴο ἀο νἱίπουϊ 
Ῥτεςῖΐβε ἀεβηιτίοπβ, ΟὨΪΥ σοποϊυάϊπρ᾽ 85 ἴο 
ἴἰῆε ρεπεγαῖ εαυϊναϊεπος ἴῃ τῇς εδγὶεβὲ 
Ἐπιεβ οὗἉ π᾿ . δηὰ ἐπίσκ., ἀπά ρταπιὶηρ 
τπαὶ τπεῖς ονεγδίρ με δπὰ συΐϊάδησε 'νεῖα 
ςοποεγπεὰ ντἢ {Πὲ βρί γι] 8 ννε]] 45 ἴπς 
ταδίεγίδὶ ννεἶ]- δείηρς οὗὨ τῆς οτραπίβαιίοῃ. 
Ῥεαεξοης ἅτε ἢτβι τηεπιίοηςά δεῖς ἱπ ἴῃς 
ΝΙΤ. [Ι ἰβ οἴϊεπ ἴδοιεν δββυπηεὰ τπδὶ 
δεν ποῖἀ τμε ομῆσε ος διποιίοη ψῃοβα 
ἰπβεϊξακίοπ ἰ8Β ἀεβογί θεὰ ἰη Αςῖβ νὶ. ΤῊΙ5 
ΨΆΒ ΔΠ ελιὶν ἰγαάϊεῖοπ ; Ζ.6΄.» [γεη.. 1ϊ., 12, 
1ο: δέεῤμλαμμς . .. φιὲ οἰοείμς ἐδέ αὖ 

Ξἐοἷὲς ῥγῴμως ἀἰασοπως. Βαϊ τΠεγα ἅσα 
ςοπδβίεγαῦῖε ἀγρυπιεηῖβ ἀρδίηβὶ [Πἰ8 νίενν. 
Τῆεβε ἅτε δάπηγαθίν ϑβυτηπιαγίβεῦ Ὀν 
σναικίη (Ηδβείπρθ᾽ 8... ἰ., 574). (τὴ 
Τῆς βενεη ἂς πονῆεσγε ἰπ Ν. Τὶ δ !εά διά- 
κονοι. (2) Τῆε αυδ᾽βοδιίοπβ ἰδ ὰ ἄοννη 
(Αςῖβ νὶ. 3) ἔος ἴδε βενεπ ἅζε πηυςῆ ΠίρμεΣ 
ἴῆδη ἴδοβε οι Τίπι. 11}. 8. (3) ϑίερῃεη 
ΨΔ5 ἰλγρεῖν ἃ ργδᾶσμεσ ἂἀπὰ ΡὮΠΠΡ ἃπ 
ενδηρε δε, (4) Τῆε βενεη ενίἀςπεῖν γαπὶς 
πεχῖ ἴο ἴπε Αροϑβῖϊεβ δἱ [εγυβαίεη. Ηρι. 
Μγει.5 αὐ ἰος.) Ποῖάβ ἐμαὶ ἐπίσκ. δπὰ 

κ΄ ἀεποῖς ἤεσγε ἴς βᾶπὶῈὲ βεΐβϑοῃβ, ἴῃ ε 
ἐπισκοπή δεῖπρ 4 διακονία τοννατάβ ἴῃς 
Οδυτοῖ, δπὰ τοριθῆτεα 1 ΤΠεββ. ν. 12, 
τοὺς κοπιῶντας καὶ προϊσταμένους. Απὰ 
τῆς νᾶριυς υ8ε οὗ τε ψογὰ ἴο ἀεποῖβ δὴν 
κιπὰ οὗ Οπγίβείδη βεγνίος (1π βαγῖεσ ραγῖβ 
οἵ Ν.Τ.) πιῖρθε βεεπὶ τὸ ᾿υβιν τπε ἰάδθδ. 
Βυϊ ςοηδβίἀετίπρ (ἢς ἰαῖε ἄδίε οἵ ΡΗ]]., ἐὶ 
ἌΡΡεδσβ τῆογς γεαβοηδῦϊε ἴο οοππεοὶ ἴῃς 
οὔϊος νι τἰδᾶὶ οὗ τ Τίπι. 1ἴ1., ννῇεσς ἃ 

ΚΝΟΙ.. 11. 

οἴεας ἀϊβεϊποιίοη 8 ἄγαννῃ Ὀείννεεπ ἴῃς 
διάκ. ἀπά πε ἐπίσκ. [πἰῃς ελγῖγ ΟΠυτοῖ 
τῆς. πιοδὲ πεοεββάσν ΟἨγίβιίαθ σεγυΐος 
νου Ὀς ἴπς οἄγε οὗ ἴδε βίοι δπὰ ροοσ. 
80 ἴῃς ἀδδοοη τηυδὲ πειῖπεγ Ὀς ἀουδ]ε- 
τοηρπεὰ (δίλογος) ποτ ἃ ““ἴονες οἵ ἀϊτγῖγ 
ξαϊπ" (βο ἀννδῖκ. ἐγ. αἰσχροκερδής), (οΓ 
ἴῃ 8 ψνοτκ οὗὨ ν᾽ ϑἰτπρ ἢς ννουἱά πᾶνε 
ἰετηριδίίοηβ ἴὸ “" ξεδῖρ δηὰ 5Βἰαπάεσ"᾽ ὁπ 
ἴδε οπς μαηά, δπά τὸ “ρίοκίηρ δπὰ βίεαὶ- 
ἴῃ ἔτοπι ἴῃς αἰ πὶβ᾿᾿᾿ οἡ ἴδε οἴδες (αννδικ. 
ἰοε. εἶ(.). Μδην τεϑβοπβ ἃζε δβδίρηιςα [ῸΓ 
τῆς πηεπιίοη οἵ ἔμεβε οςειβ πεσε. Βυῖ 
1ξ βεεπὶβ φυΐτε παίυγαὶ τῃα Ῥαὺϊ βῃουϊὰ 
βρεοίν ἴποβε ψΠ0 βιοοά ἱπ ἴμε ἐογείγτοης 
οἵ τὲ ΟΠυγοἢ ΒΒ ψνοσκ δπὰ [ἰς, πιογὲ 
εβρεοίδ!ν δ8 ἴῃε Ἰεϊίεσ 18 οπς οὗ τπδηκβ 
ἴοι πε γᾶ ψ Ὡς ἢ μαβ θεεη βεηΐ τὸ ἢΐπι, 
ἃ οἰ τῆς πιαπαρεζηεπὶ οἵ ννῃϊο ἢ ψουϊὰ 
ὃε ἴπ τῇς Βδηάβ οἵ ἴῃς σοπίτο!]πρ δυϊμοτ- 
[π|68 ἐπ τῆς Οδυτοῆ. 

ψεγ. 2. Ῥδυὶ ἐδεῖβ ταὶ {πε οτάϊπατυ 
Οτεεκ βαϊυϊδιίοπ χαίρειν οτ ἴῃς Εδβίεγῃ 
εἰρήνη σοι ἰδ ἴο0 πιεᾶρτε ἕοσ ΟἨ τί βιίδη 
ἱπῖεγοουγες Βαϊ οἱοβεὶν οοππεςιεὰ υυἱτἢ 
χαίρειν 8 ΝΒ οὟπ ρτεᾶὶ νναϊςῃννοτά 
χάρις, ἃ ννοτά νη ΐς ἢ, ρεῦπαρβ, αδονε αἱ] 
οἴδεγβ, βῆοννβ πε ροννεσῆι τεπιουϊἀϊπ 
οὔ τεγηλβ ὃν ΟὨγιβιίδη ἐμοῦ ρῆὶ δηὰ ἐδεϊίπρ. 
χάρις ἕοτ Ῥαυὶ ἰδ τῆς ςεπῖταὶ γενεϊδιίοη οὗ 
τδε ἐλιμετγῖγ πεαγὶ οὔ αοὰ ἰπ ἐπε τεάεπιρ- 
ἄοπ νος ΟἾγίδὲ Π88 δοοοζηρ ἰβϑῃςεὰ ἕο 
ποτ βίππεγβ. Απὰ ἰΐϊ8 ἀϊγεςϊ γοβυϊῖ 
ἰ8 εἰρήνη, ἴδε Παγπιοην δπὰ δθδῖἢ οἵ τπδὶ 
1: νυ ἢ ἰβ τεοοποι δὰ το αοὰ {πγουρἢ 
]εβὺβ Οδμγῖβὲ ; 8εὲ δη ἱπιεγεβδείπρ ἀΐβουβ- 
βίοη οὗ ἴπε Αροβίοϊϊς ρτεεϊίηρ ὃν ΕΒ. 
Ζίταπιεγ, ᾿μέλαγα!᾽ς Ζειέποςν., 1886, Ρ. 
443 Η. ΟἵὨ οουτβε ἀπό ρονετηβ Κυρίον. 
Τῆς ϑοοϊπίαη ἐχερεβὶβ υνῃίς ἢ πιακαβ Κ. 
ἀερεηὰ οὔ πατρός ἰ8 ἱπηροκδίδ]ε ἱπ νίενν 
οὗ Τίξ. ἱ. 4 (8. ὄν. αὐ ἰοο.).---Κυρίον. 
Τῆε δνουγίῖε ἀεβιρπαιίοη οὗ [εβὺ8 ΟἾγίβὲ 
ἰπ τῆς εασὶν Ὁδυιοῖι 866 οπ ΤΡ. ἰΐ. αὶ 
ἑηΐν. Οὐ. ἴδε εχιγαογάϊπαγυ ἰγεάυσπου οὗ 
ἴδε τεῖπὶ δεσπότης 45 Δρρ]εὰ το σοᾷ ἰῃ 
Αροβίοϊίς Ἐδίδειβ, εἰς. Οη ἴδε ψῇοῖς 
80] οὶ 8εε Ηδγηδοκ, ϑορνεη- Οεσολέολίε, 
ἴ., ΡΡ. 153-158. 

27 
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τις 95 ποιούμενος, 5. ἐπὶ τῇ " κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ! 
ἶχ. 13; 
ΠΝ χἰΐ. 

ἱ Αεῖς χχὶν. 
1γ7γ1:1 Όος. 
χνὶ. τ. κ Οοπδίγῃ. νεῖ. 25; εβερ, ἰϊ. 18. 

τὰ δὶ]. ἐπ. 3. Ὁ σι. χὶν. 20. 

18ο Ηρι. “ἢ ὈΕΕΘΚΙ,, ΟὨς., Τμβάσι. 

4 Οος. νἱϊ!. 6, ττ. 
ν. 5; 2 Οογ. ἱ. 14: ᾿ Τμ6βδβ. ν. 2. αι ἐμόσαν, οἤ, 4ΦΎΒεβεο. ἰ. τ 

πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν- 6. " πεποιθὼς ᾿ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ 
Ἢ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν " ἔργον ἀγαθὸν " ἐπιτελέσει ἄχρις Ἶ " ἡμέρας 

1 Εσπι. χἰϊὶ. 6; ς- (ος. νυἱΐ. σὰ; ἕτς ἐξ. το αἱ αἱ. 
Ἐπαι ἦι ἴδεν θοοκε οἴ ΟΧΧ. Ριόῦοι. 

απο τῆς πρωτης Ν.Η., 'νε., 18. 
(Ὀγαςκεῖβ) ΔΝ ΜΑΒΡ 37, ἘσυτμΑΙ]. σά, Ῥοββίθυ τῆς 15 4 ἰδῖεγ δἀάπίου. 

3 80 Τιρ., ἢ. (αχρι[ς]} Μὰ ΘΕΕΟΚΙ,Ρ, ΟἾν., Τπάγε. ΜΝ. Η., νν58., ΑἸξ ἀχρι 
ψΨ ἢ} ΜΒ, ἘπεΠΑ].οοά. (Α ἀαχρι η4). 

νν. 3.8. Ηἰβ8 ΤΗΑΝΚΡΌΙΝΕΒ85, ΠΟΝῈ 
ΑΝῸ ΘΟΝΕΊΡΕΝΟΕ ΒΟᾺ ΤῊΞ ΡΗΠΊΡΡΙΑΝΒ, 
--νες. 3. Μυςῇ πιᾶν ὃε 5βαϊὰ 'π δνουσ οὗ 
τῆς τεδάϊπρ ἐγὼ μὲν εὐχαριστῶ (5εε οτῖϊ. 
ποῖα) ἔγοπι {πε ροὶπει οὗ νῖενν οὗ βθῆβε. 
ὝΠαε δπιιμεδὶβ ννουἹὰ τπεπ βῆονν παῖ πε 
είτε 15. ἃ ἀΐγεσι τερὶν ἰοὸ οὴς τεςεϊνεά 
ἴτοτὰ ῬΏΠΙΡΡΙ, ἀπά {πε ἐπιρῃδϑὶβ ὁπ Ῥδυ} 8 
ον πὶ ἐπαηκϑρίνίηρ νου θὲ δοσουπιεὰ 
ἴον (ἢ ΖΑΠη) ὃν ἴπε βυρροβίτίοη πὶ 
πε ῬΒΠΙρρίαπβ ἱπιαρίπεὰ ἃ βιἰρῃς ἰδςκ οὗ 
φογάϊ δ! τν οη δἷβ ραγί. ΤῊϊβ βυρροβίτίοπ 
15. ἐλνουτεὰ ὈγῪ ἴῃ ῥτγογχίπεπος ρίνεη ἴῃ 
{πε Ἐρίβι]ε ἴο Ῥαυ 8 ἀεϊίρμε ἰπ ἔπεπι.--- 
εὐχ. τ. Θ. ἐπί. ΟΥ̓ τ Οος. ᾿. 4, εὐχαριστῶ 
τῷ Θεῷ . .. τῇ χάριτι. .. τῇ 
ξδθείση ὑμῖν; ΡῬαῤγν. Ποπά., χΙὶ., κομι- 
σαμένη τὴν ἴα ά σον ἐπιστολὴν παρ᾽ 
“Ὧρον . .. πὶ τῷ ἐρρῶσθα[(] σε 
εὐθέως τοῖς Θεοῖς αρίστουν (ᾳφυοιϊεά Ὀγ 
Ὅ8πι., Β5., Ρ- 210). Ἅνγοά οςοπάεπιηεὰ 
ὉΥ ΠΗ Ετατητπατίατβ, δυὲ ἱπ ςοπηπιοη υ88 
ἥἴτοτη ἴδε τίπιε οὗ Ῥοϊγδ., δπὰ ουπά ἴῃ 
ταοάδγη ατεεῖ 88 ὑκαριστῶ (Ηαις., ξἰ":- 
ἰεὶέ,, Ὁ. 285).---ἀπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν. α 
ὙΒεδε ννοτὰβ ἤᾶνε δεεῆ {δε δυδήεος οὗ 
τους ἢ ἀϊδβουδβίοη, Νὸο ἀουδι ἐπί σου] Ῥὲ 
υϑεὰ Πεῖε ἴθ ννῆδὶ ΕἸ]. “4118. [18 “ οἰ ῃῖςο- 
Ἰοςδὶ ᾿᾿ βεπβε οἵ ἃ οἰγοιπιδίδηςε οἵ ἐχρετί- 
ἐποε τεραγάεὰά δβ ἴῃς Ῥββὶβ οἵ δῃ δοιίοῃ, 
πὰ τῆυ8 ἴπε πχεαπίπρ ψουἹᾶ ὃς: “1 εἶνε 
1ΠπδηΚΒ ἴο τὴν αοά δ πὶν ννβοΐε τεπιεσ- 
ὕγαπος οἵ γου" (“" ἐνεσυ τετλεμηδταθοο Ὁ 
ἷδ, ἰξ ΒΕΘΏ5 ἴ0 υ8, ἰῃ βρῖτε οὗ ΚΙ., 8. 
δηὰ ΜγεἶΖβ., ἱἰπρυϊβεί δ! ν ἐπὶ εἶἰρί). 
Οτσ, δῖ ἰβ τῖοσε πδίιγαὶ αἴεσ εὐχαριστῶ 
(βες εχχ. σμῤ᾽.), ἐπί πιᾶὺ ὃε ““οη δοοουπηΐὶ 
οὔ". Ὑπῖβ νου πηακε σοοά βεηϑε. Τῆε 
τοῖδὶ ἱπιργεβδϑίοῃ ἰεῆξ ὑροὴ πὶ ὈῪ 8 
ἱπίεγοουγβε ἢ τΠεπὶ 18 ὁπα ννΔΙ ἢ (4115 
οτῖιῃ! {παπκβιπεββ. ὙΒεσε ἰ8 ἀποῖμεσ 
Ῥοββίδίε πιεδηὶϊπρ βυρροτῖεά ὃγ Ηΐπι., 
Ζαμη, ΝΟΗΙ., Ηδτπαοὶ (ΤᾺ. 1.Ζ., 1880, 
οοἷ.᾽419) πὰ ᾿βοῖπι ἬΡ ἑωυτῇ Ῥ. 81). 
ὑμῶν πιᾶγ δε ρεπ. οὗ βυδ]εςϊ, πὰ 80 ννὲ 
Βπου!ὰ τταπβίαϊε: ""οη δοσοιπὶ οὗ γόους 
ὙΒοῖε τεπιετιδγαπος οὔ πε ". ὙΗΐβ νουὰ 

δοςογὰ δάπιηιγαδῖν στ τῃς ςοπίιεχί, γτε- 
Ῥαγίπρ πε ννδὺ ἴοσ κοινωνία (νετ. 5), 25ά 
Ῥοϊπείπρ ἀεἰ!᾿ςδεεῖγ το ἴῃς ῥγδςῖῖο δ] ἐχρτεσ- 
βίοπ οἵ {πεῖς τμουρμεξαῖπεββ. Ὅς οηὶν 
βεγίουιβ οδ)εοϊίοῃ ἴο ἰξ ἰβ τμδὲ τδε οἴμεῖ 
ἰπιεγργεϊδιίοῃ βῖβ 'π τῆογε βυστδ Ϊν ὑπ 
ἴδε ράγ}1ε]8 Κοσῃ. ἱ. 8, 9, τ Οος. 1. 4, Ἐρὰ. 
'. τ6, Οοἱ. ἱ. 3,1 ὝΒεββ. ἴ. 2 ἀπά ἔδοβὲ αν 
ΤΧΧ. 

γες. 4. Νασγίουϑ ἀϊνιβίοπϑ οὔδεϑε σοτάς 
βάνε θδε Ρτοροβεά, Βοπιε γεΐειτίπρ πάν- 

“6... ὑμῶν τὸ {πε ΡΕΞΟΘΘΙΙΕ στε, 
δίπεις τακίπρ πάντοτε μον 
δηὰ τεραγάϊηρ (πε τεπχδίπάεος οὗ τῇς ΜῊΝ 
ἴδσπος 48 ἃ ζοππεοιοὰ ψῃοῖς. [1 53εεζ 
Ἰεαϑὲ γί γᾶγυ ἴο Βπὰ ἰπ νεσ. 4 ἃ φοτηρ)είε 
τβουρμί. Τε ργοπηίπεηςε οὗ πᾶς Ξῃον: 
δ εχυρεσζαπςε οὗ ἢῖ5 ἰοὺ ἱπ ἴδεαι-- 

σει. Α 5ρεοῖδὶ αβρεοΐ οὗ προσενχύ, 
(αὶ οὗ επίγοαῖν ἴος ἴδε βαιϊξέλοος αἵ 
βοπῖα Κπουνῃ ννᾶπί; οὔ. ΕἸ]. ου στ Τίπι. ἢ. 

τὰ χαρᾶς. ᾿ Τῆς υπάετγίουε οἵ τὰς 
τυ ποῖς, Ἰεῖῖεσ.---ὃ. ποιούμενος. ΑΠ ἱπίεῖ- 
ρνὰ ἢ ῬΆΓ411εἰ ἱπ Ῥαῤγγ. οἵ ἙΔὶ)ῦπι, 172 

ικαίαν δέϊησ]ιν ποιούμενος 
ΝΒΘ., Ρ. γ8), ἱπ ἴῆε ρεηεσαὶ 9εῆδε οἱ 
“ δδικίηρ " (ἡ). δεήσεις ποιεῖσθαι, [κε 
ν. 33, 1 Τίπι. ἰΐ. 1). 

νεσ. 5. Οη νῇδιὲ ἄοες ἀκί ἜΡ 
ϑυγεῖγ ἰτ [ΟἹ ον 8 τὶ 
οἴδυβε (80 ΟὮν., ἘΝ ἀβίρυσα, τῶδλη 
εὐχαριστῶ οἵ νες. δὰ τε ἴβ, Ἵ Ἰεᾶδε, ννὰ- 

τὰ ἴο ἴ2κε ἐπί νος ἢ ἐπε βλτοε 
νετῦ. μ. χαρᾶς [45 Δη ετῃρῃδεῖς ροδίῶσα. 
Νον δε γίνεβ ἴδε ἱμεηθν ἀν τοὶ 815 70γ.-- 
τῇ κοινων! Αε πε ἔτβὲ ρίδηςε κ. βεεσῃς 
ἴο τεῖεσ ἴο τῃεὶγ τηυΐυδὶ {ε]} Ὡινὰ 
Βδσπίοην 845 ΟἸ τ βείδπϑ. Α οἴοξες Ἄχᾶπι- 
ἰηδῦοη ανεαῖς τπδὲ τηϊβ ννμοῖὶς ρδξεᾶξε 
ἷδ οοποεγπεὰ υἱεὰ Ῥαυΐ᾿ 5 ρεγβοπδὶ γεὶὰ- 
τίου ἴὸ τΒεπι. Αηὰ 80 κ. δηϊοιρδιες 
σνγκοινωνούς (νεῖ. 7), πὰ υ}}} πνεδὰ 
πεῖς σοτητηοη ρδτιςὶ ρδῦοι ἢ Ραα] ἴῃ 
βργεδάϊηρ ἴῃς αοβρεὶ. Τῆς τεαὶν ἰη- 
οἰυάεβ τῆς ἰάδα οὗ υηϊτεὰ δοιΐοη οὐ ἴδε 
οπς Βαπά, δῃηὰ ἴῃε σοπογεῖς ἐχργεβειοο οὗ 
«πεῖς Βεϊ ρα πεββ, τεῖγ ρἰς το τῆς Αροεῖε, 

.:.. 
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᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ' - 7. καθώς ἐστι 2 δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο ᾿ φρονεῖν ὑπὲρ 4 Οβατας- 
τετγίβεὶς οὗ 

πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ "καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς ας Ἐρν 

μου καὶ τῇ ὃ ᾿ ἀπολογίᾳ καὶ ᾿ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, " συγκοινω- χΙ!. 16 αἱ. 

3. 8.2 Τίπ,. ἱν. 16 αἱ. 
(Ἷ. ι (ον. χν. το. 

180 Γᾶ,, Ηρι., ΜΗ. 

{1 Ν.Τ. οὐἱν Βετο δπά Ηεδ. νἱ. τό; Νν ἰδά. νἱ. 18. 

ΓΈ οπι.χ.Σ:; 
2 Οος. νἱΐ. 

α τ Οος. ἰχ. 23 ; 

(ἢ νὰ ΦΨΑΕΟΚΡ, 8γιῖ. οορ. ζῆι, Οῆτγ., 
Ευτῃ.οοά.͵ Τπάτι, Τί. ΝΥ 8., Αἴ(. Χ. 1. νι ΒΌΕΙ, 1,72, αἱ., ἃ, ε, ἔ, 5. νᾷ.» Αὐξιν 
Απλδγβε. 8. (ΤΊ Κ., ρ. 134) πο 5 τπδὶ 1. Χ. ννδβ βυρρεβιεά ΌΥ νεῖ. 2. 

2.ΑἸΙ εἀὰ. ἐστιν ἢ Μ55. 

8 ἐν θείοτε τὴ απολ. ἰπβεγίεὰ Ὀγ 811 εἀά. (1,ἀςῃπι. Ὀγδοκοῖ8) ντἢ δῷ ΒῸ εἰ ΕΚΤ,Ρ, 
Οἢς., Εὐιῃ.ἐοἀ.͵ Τάτι., ἀ, ε, ἢ, (. 8ὅεεὲ 8. (ΤΙ. Ρ. τοϑ), γνῇο {πῚπΚ8 τὶ εν ννᾶβ 
Αϑϑεὰ ονεσ βθεοδυβε ᾿ναπίίπρ Ὀεΐίογτε βεβαι., {πε σοργίβῖβ ονεγ οοκίηρ τπε ἕαςι τῃδὶ 
β. νν88 ἱποϊυδεὰ νυν απολ. ὑπάετ οπε διίίοϊε. 

ὁπ ἴδε οἴπεσ. Ηοτστὶ (Ολγίβέίαπ Ἐςοϊεεία, 
Ῥ. 44) Ροϊπίβ οὔ {πὶ ἴΠετε 18 βοιπεῖ πα 
οοποχεῖς ἰπ ἴδε κοινωνία οἵ Αοἰβ ἰἱ. 42. 
ΤΕ 5άπ|ε ἰβ ἴστε οὗ ἔοπι. χν. 26, 2 Οος. 
ἶχ. 13, Ηεδ. χίϊ. τ6. Τῆὶϊβ οοποτσγεῖα 
ποῖίοη ἰπ κ᾿ (αἰπιοβὲ εχυῖν. ἴο “ σοπιγίδαυ- 
οπ ᾽᾽} 18 βϑυρροτίεὰά ὉΥ {πε υβε οἔ εἰς, 
ΨΠΙΟΝ ἰδ ἐπιρίογεὰ τεοπηίςα!ν π᾿ οοη- 
τεχὶβ κε 118 το ἀεποῖς ἴῃς ἐἀεεέέπαΐέοη 
οἵ πιοπεγ-ραγτηεπίβ, ςοἰ]εοϊίοπβ, εἰς. 80 
τ (ος. χνϊ. ἵ, τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς 
ἁγίους ; ΑςῖΒ χχίν. 17, ἐλεημοσύνας ποι- 
ήσων εἰς τὸ ἔθνος μον. ἱπιροτίδηϊ εχχ. 
ἴτοτη Ῥαργυτὶ ἱπ Ὦβ8πι., Β5., ΡΡ. 113-114, 
ΝΒ5., ρ. 2. ᾧ. οπ ἴδιες νβοῖς ἰάθα 
πε πιοβί ἂρὶ σοπιπιεπὶ οὗ Οἢτ. αὐ ἰοε. : 
ὅταν γὰρ ἐκεῖνος μὲν κηρύττῃ, σὺ δὲ 
θεραπεύῃς τὸν κηρύττοντα, κοινωνεῖς 
αὐτῷ τῶν στεφάνων. ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς 
ἔξωθεν ἀγῶσιν οὐ τοῦ ἀγωνιζομένον μόνον 
ἐστὶν ὁ στέφανος ἀλλὰ καὶ τοῦ παιδο- 
τρίβον καὶ τοῦ θεραπεύοντος καὶ πάντων 
ἁπλῶς τῶν ἀσκούντων τὸν ἀθλητήν.---τὸ 
«ὐαγγ. [τ 5 ὈΠΠΕρΕββδσΥ ἴο πᾶγγονν (15 
ἄονπ ἴο ἴπε ριεδοπὶηρ οὗ τῇε Οοβρεὶϊ. 
υὐβεά οοτηρτεπεηβίνεϊν. --- ἀπὸ πρώτης. 
ΟΠ. τῆε δοοουπὶ οὗ ἐπεὶ ρεπεγοβίτυ ἱπ 
εδδρ. ἵν. το ἢ΄.--ἄχρι τοῦ νῦν. ΤῊΣ βᾶπιε 
Ρῆγαβα ἴῃ οπι. νι. 22. ΟΥ, Ῥαῤγν. οἵ 
Ἑαὶ) πὶ μέχρ[ι] τί οὗ] νῦν ἰπ Ὁ 8πι., ΝΒ5., 

δι 
ὴ γεν. 6. αὐτὸ τοῦτο. Αὔοςι8. οὗ ἴδε 
“ἴπηδγ οδΐεςι,᾽" ψ βετε πε πευΐε ῥτο- 
ποὺπ ἴακεβ ἴμε ρἷαλςε οὗ ἃ οορπᾶῖε βυὃ- 
βίδπενε; οὐ, 2 (ος. χίϊὶ. σ, τρίτον τοῦτο 
ἔρχομαι (βεε Β΄485, αγανι., Ρ. 80). αὐτὸ 
τοῦτο ἷἰ5 ομαγδοιεγίβεῖς οὔ Ῥδυϊ, “ἴδε 
πη τους οὗ Δπ ἱπῖθης πιὶπὰ " (Μουΐε, 
ΟΤ. αα ἰος.).. “Ἡανῖπρ τηϊ8. ἢτπι ρετ- 
βυλβίοη.᾿᾿ Οὐυτίουδὶν ἐπουρῆ, ἴπε βᾶπ)Ὲ 
οοηβάεης δββυγᾶπος, δἰπουρῃ Ὀαβεὰ οη 
νεγῪ ἀϊβεγεπὶ στουπάᾶδβ, ἰ8 σμαγαοιογιβες 
αἷδο οὗ ἴδε ἰδίες 1ενν δ ἱπθοίορυ, «.Ρ., 
Αῤοκαϊ. οΓ Βανμεὰ (εὰ. ΟἸΑτΊ 5), χίϊὶ,, 3. 

“ΦὝΒΠου 588μαῖ: ὈῈ ἀββυγεάϊν ργεβεγνεὰ ἴὸ 
ἴδε σοπβυπιπιδιίοη οὗ ἴῃε τἰπλεβ.᾽ ΑἾβο 
χχν., ὦ; ᾿Ιχχνί., 2. “ΟΠ γί βείαπιυ, Ὁγ ἰϊ8 
σοτιρ εἴεῖὶν τουπάεὰ νίενν οὗἩ ἴῃς ννοτ]ὰ, 
δυλταπίςαβ ἴο Ὀε]ανογβ τΠδὲὶ [ΠΟῪ 5141} Ὀ6 
Ῥτεβεσνεὰ υπῖο εἴεγπαὶ [1 ἴπ ἐπε Κίπράοπι 
οὗ αοά, νῇῃϊοῖ ἰ8Β αοὐ 5 τενεδὶ ἃ Ἂἐπὰ ἴῃ 
τε ψογὰ " (ΚΙΊΒΟΏΙ, νσέβεαέίοι, Ἑ.. 
Τι., Ρ. 200).---ἐναρξάμενος. ΤῊΪΒ νετῦ, 
ΔΙΙΠουρἢ ἃ ννογὰ οὗ σίϊτυδὶ ἰη ςἰαϑββίοδλὶ 
ατεεκ, ἰβ ἐουπὰ ἰπ υΧΧ (Ρεπῖδι.) ἀρρασ- 
ΠΟΥ ἰπ ἴῃς βἰπιρίε βεῆβε “" δερίπ᾽". [τ 
115 ΟΠἿΥ οἵδε οσούτγεποε ἱἰπ ΝΟΤ', 6Δ]. 
11. 3, 18 18. σοπηδίπεὰ νἱτἢ ἐπιτελέω 845 
Βεγε. --ἔργον ἀγαθόν. Ὀε ΥΥ͂., {,ἴι. ἀπά 
Οἴπεῖθ γείες τ(Πἰ8 ἴο κοινωνία οὗ νετ. 5. 
[5 1 ποὶ ἔδσ τῆογε παίυσαὶ ἴὸ γερασγὰ ἰΐ 45 
“δε ψοτκ οὗ σοά " ῥα» ἐχεείΐεμεε, ἴμε 
Ῥτοάυςτίοη οὗ βρίγίευδί 11ξπ, της ἱπιρατιίης 
οὗ ἴδε χάρις οὗ νετ. γ) ΟΥ̓ οδδρ. 11. 13 
Δπὰ εβρ. Εοπι. χῖν. 20, μὴ ἕνεκεν βρώματος 
κατάλνε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.---ἡμέρας 
Ἰ. Χ. Οπ δε ογάεγ ἼἼ. Χ., βεὲ νεσ. .ἱ 
σμῤγν. ἡἧμ. ἰᾶςΚβ τῆς ατιῖοῖε οὐ {πε 
Δηδίορυ οἵ ἡμέρα Κυρίον (1,ΧΧ). ΤΐΒ 
ανουτγίῖς οοποεριίοπ οὐ Ο.Τ. ῥτορῆεοῦ 
τεΐεγβ ἴὸ “τε τἰπιε ἤδη τπε 1 οτὰ γονεαὶβ 
Η ἰσηβεῖζ ἴῃ Ηἰβ δι]πεβ8 τὸ ἴπε νοῦ], ἤδη 
Ηε ᾿υάρεϑβ ενΐ] ἀπὰ 1615 Ηἰ8 ρτεδῖ ρυτγ- 
ῬοΞ8ε8 οἵ τεδεπιρτίοῃ ἀπιοης πιεη. . .. Βυὲ 
ἴῃς ἡυάρτηδης π48 ποὶ [18 επὰ ἴῃ [ἰβε]ξ, 
ἴς ἰ δυὰς ἴῃ πιδᾶπβ οὗ πιακὶπρ [εἤονϑῃ 
Κπονῃ ἴο ἴδε ννοτ]ὰ, απὰ εἷ8 κπονίεάρε 
οἵ Ηἰπι 8 βαϊναιίοη ᾿᾿ (᾿ανάβοη, Ναληνι, 
εἴς., Ρ- 105). [τ ἰβ εἄξυ ἴο 8ες δον ἴΠπε 
Ν.Τ. ἰάεα στονβ ουὔυξ οἵ 1η18. Ρδὺϊ] ργοῦ- 
ΔΌΪ ἀββιπηεβ ὑπαὶ τε ἀδν ἰβ ποῖ ἔασ οῇ, 
Ὀυϊ ἱπδυϊρεβ ἱπ πο ἀορτηδιϊβίηρ. ΤῊΪ5 
πᾶζης 8 φίνεη ἴο ἴπε ἀδὺ Ῥεζδυβε Ὁ τγίβὲ 
45 Κύριος ἰβΒ ἴο Ὀε πάρε. Βεϊϊεῖ ἰπ πε 
Ῥαγουβία οὗ Οἢσγίβϑι Π45 ἃ πιοβὲ ῥγοπηίπεηϊ 
Ρίδος ἴῃ ΡῬδὺυ]᾽β τεϊσίουβ ᾿πουρῆι. Ης 
πενεῖ δίζεπηρίβ ἴο βρεοίεν πε τἰπι6. Βαϊ ἰς 
οὔ εεΓβ Ἠΐπι, 68ρ. ἴπ οτ865 οὗ δἰ5 Πἰβίογυ (48 

Ο οφ! 
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Ὑ δορα 1. 91 γούς 1 μου 3 τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 8. " μάρτυς γάρ μού 
σΒαρ τς ἐστιν 3 ὁ Θεός, ὡς “ ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν " σπλάγχνοις Ἰησοῦ" 

ἶχ. τᾷ τῷ. 
Ῥβ. οχὶχ. 131. χ 2 Οον. νἱΐ. 16; ῬΒί πὶ. 12. 

1 80 αἷβο Τρ. ἢ ΒΟΚΒΙΙΡ. Οὐδεῖ εἀά. συνκ. νὩ ΑΒ ΌΕΕΟΘ, Ἐπιῃ.ςοά. 
8εε ΝΥ 8., ΤΑ. Ρρ. 138-139. 

380 41] εὐ. τ. 
Ευιῃ.οοἀ.͵ ΤὨΡΉΥΪ. 

Χαρας. 

χαρ. μον, ὈΕΕΟ, ἀ, ε, ἔ, ρ,, νξ. 
Ο.:.. (Ετεϊϑίπς Ετᾶρβ.. Απιργϑι.) γαμά έ, ΜὨϊΓὮ ρσεδιρροῦες 

μοι τ΄ χαρ. 30, 43, 52. 

δ ο0πι. Τὶ, ΝΝ.Η., τας, νν5., Τιρ. ψ ΜΒΕΕΤΟ 17, ἁ, ε, 5. αἴῃ., ΤῊ. Μρε. 
(Οαἰ., 236). Τεχὶ ἴῃ ΘΑ Θετ. Ερτ ΚΤΡ, ἢ, νρ. 5γτρ- οορ., Τπάσι., Απιδτγϑει. 
ῬΟΒ68 ἴξ ἴο δὲ ἃ τεπιϊηίβεεηςε οὗ Εοπι. 1. 9. 

4 80 αἷϑο ρει. ψ ἢ ΕΚΙ,, ἢ, νρ.οἰε. ςορ., Τπάσε., Απιργϑῖ. 

Μγιε. ςρ- 

ΧΟ. Τῆι ΝΗ ἣν ς, 
{{ι., ΑΙζ, Ττρ. ψ ἢ ΜΜΑΒΌΕΟΘΡ 17, 37, ἃ, ε, 5, ἅπ|. 51ἢ., Βδ58. 

ἴῃ τη 18 Ἐρίβε]ε), ἰο Ῥεΐϊενε τπδὶ τῇς 1ιοσὰ 
15 πδᾶσ. (ϑεε Τειςππιδηπ, δὲς ῥαπμίῖη. Μον- 
οἰοἰϊμηρέη νον Αγ εγοίελπμηρ μπᾶ Οενὶολέ, 
Ρ. τι ἢ). ὙΤεγε ἰβ ρεγῆδρϑ πὸ ραγῖ οὗ 
Ῥδυ] 5 ἰπουρῆς πὶ ΨὨΙΟΏ ἐξ 15 80 ἀιβῆουϊς 
ἴο ἴτᾶςε ἃ χε ουμπε οὗ ᾿ἰάἄεαβ 48 ἴδε 
εβοδαϊοϊορίςαι. Απὰ γεῖ ἴπεγα 'β πὸ ρασῖ 
πιοζε γορσυϊαιῖνε ἔοσ ἷπὶ τπᾶπ (Πΐ8. 

Ψνες. 7. ϑίκαιον. -- Οὐ “τίρῃε" οΥ 
“ἐηαίυγαὶ ᾿", --τοῦτο φρονεῖν ὑπ. ὑμ. Νοι 
“ἈΠ πκ τ 18 σοποεγπίηρ γου,᾿ Ῥαϊ “Βᾶνα 
1818 σᾶτε οὔ ὑοῦγ ὈεΠΑ Γ᾽; οὐ. οΒδΡ. ἱν. 
1ο, τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν. τοῦτο οὗ σουγδε 
ταέειβ τὸ ἴπε βηϊβῃίπρ ἴῃ μετ οἵ αοά᾽Β 
“βοοά ννοτκ ". ᾧρ. ΒεεΠ18 δἰννδύβ ἴο Κεεὲρ 
ἴῃ νῖενν τῆς αϊγεοίεον νὨ ἢ που ρΒς (οὗ ἃ 
Ῥταςιῖςαὶ Κὶπά) ἴακεβ. ὑπέρ ὑβυδ!ν μ88 
{πε βεῆβε οἵ “ἰηίεγεβὶ ἱπ᾿᾿ (80 [,[1.).--- 
διὰ τὸ κιτιλ. ΡΑιυ]᾽5 οηἿν υ8ὲ οὗ διά ΨΠΝ 
ἰπῆη.---ν τ᾿ καρδίᾳ. ῬεΙθαρβ ἰὶ ἰ8 Ῥεβί 
(νι ΖΑΠπη) ἴο ἴᾶκε κ. βεζε ποῖ 80 της ἢ 
88 ἴδε 5εαὶ οὔ ἴπε βοῖεῖ ἔεεϊπρ8, θαϊ γαμεῖ 
88 ἴῃς δροάε οἵ δες βίγοηρες Ἐπουρῃίδ, 
τεβοϊυϊτίοηβ, εἴς. Α τερυΐαγ ασεεκ υβαρε. 
πο 1 Οον. ἰϊ, 9, 2 ον. 1}, 15, ἵν. 6 εἰ αἱ. 

Ὧυ5 τῆς Ψο]ε ἐχργεββίοῃ ὑνου]ά αἰπιοβὲ 
"» 

Ῥεὲ εαυῖΐν. ἴο “1 Κπον ἴπδὶ γου," εἴς. ; 
ς΄. ἄσβεστον ὑμῶν περιφέρω τὴν μνήμην 
ὙΠάτι.). Ηἰἴβ ἴονε 15 ἐχργεββδά ἱπ πε 
πεχὶ νεγβ6.-- -Ενίἀεπιγ ἕν τε τοῖς δεσμ. 
κιτιλ. ροεβ στ ἴτε ἐοἸ]οννίπρ οἴδυβε, ἔογ 
1:18 τους ἢ ποτα πδίυσαὶ τὸ ΒΌΡΡΟβε ἃ Ὀγεαΐς 
δἵ πε ἤγβε ὑμᾶς, νν ΒΙςἢ 18 τεδυπηοὰ ὃν πα 
βεςοπᾶ. Οη ἐν Ὀεΐοσε τ. ἀπολ. βεε οτίϊ. 
ποῖα. Ῥδυΐ βεραγδῖεβ ἤεσε (80 αἷβδο ΝΟ ἢ].) 
Βεϊννεεη ἢἷ8 δεσμοί ἀπά δίβ ἀπολογία, 
ψνΒΙΟἢ πλακεβ ἃΡ οπε ἰάεα νἱτ βεβαίωσις. 
1 ΒΘ 6 τ ἴο 8 οἶεαγ τἢδὶ {Π18 ἀπολ. τηλτκβ 
ἃ οτἰβὶβ ἰῃ ἢίβ οἰγουπιβίδηςεβ οὗ νῃ ἢ ἴῃς 
ἱπῆμπεηπςοε ἰβ βεεῃ 411 [ἢγουρῇ τῆς Ἐρίβεϊε; 
47.,» “.6.. νν. 1ο, 25, οὔδρ. ἴϊ. 23, 24. 
Οὐρδε ἴτ ποῖ ἴο δὲ ἴᾶκεπ ἴῃ 118 ογάϊ πασγ 
)υάιοϊα] βεηβε οἵ ἃ ἀείεποε δραϊπβὶ ἃ τε - 

δυΐατ σἴδγρε 9 (15 ἀραίπβι ἴ,{. ἀπὰ Μοαὶε, 
ΟΤ., “το τείες ἀπ. δπὰ βεβ. το Ῥαυϊς 
τα βϑίοπασΥ ψοσκ δὲ Εοτις, πὰ Ηρι., ν»ὸ 
τἈῖηκβ οὔ Ραυ] 5 ψῆοϊε δοινιτν ἐπ τεδατιησ 
Τρροπεηΐῖβ, θο(Ὦ ρυδί!ς πὰ ργιναῖε). Τῆς 
ςοτγθοίποββ οὗ [15 νῖίενν τεςεῖνεβ βίγοῃρ 
ςοπῆτγπιδιίοη τοι Π5πι. (Β5., Ρ- τοο 8.) 
Ψ)οῸ 8ποννβ ἴπαϊ Ρδυὶ, κε τῆς Ὑτγαπϑὶδ- 
ἴοτβ οὗ ἴπὲ 1, ΧΧ, ννὰβ Ψε}} δοᾳυλιπυοὰ 
ΜῊ τῆς τεοππίοδὶ βεπβε οὗ βεβαίωσιε 
([μ4ι. ευλείἐο), δε Οὐ] ραιίοη ὑπ άεσ υνδὶςδ 
1ῃε 56|1εσ σᾶτης ἴο ἴδε θυγετς ἴο ρυατζδηῖεε 
ἃραϊπβὲ 411 οἰ πι8β μὶβ τῖρῆϊ τὸ ννῆδι δε 
Βαά Βουρῃϊ. 80 Ρδυ] 5 ἀείεηςε θεΐοτε ἴῃς 
ΘΙΊΡΕΙΟΓ ἰ8 ἃ ρυδγδηίες οὗ ἴῃς σορρεὶ, ἃ 
ννλιγδηῖ οὗ ἰἴ8 να]ϊυς δηὰ οἰδίτβ.0 οὶ 
ἀπολ. βεε 2 Τίωι. ἵν. τ6. “Μν ἀείεηςε 
δηὰ οοπβτπιατίοη οὗ πε οερεῖ- συνε: 
μ- τ᾿ χάρ. χάρις Ὠετε πιυδὲ τῆς ρτεδὶ 
ςεπίταὶ σὶἢ οὗ Θοά᾽ 5 ρταςε, ννῃίςἢ Ῥδὺὶ 
ΑἸ ΑΥ8 ΚΕΕΡΒ ἱπ ἴπε ἰοσεστουπά. (Οὐ. ᾿ 
Οος. χν. το, χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι, 
καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ 
ἐγενήθη. ὙΠεῖε ἰ8 ηο πεςεὰ τὸ ἰἰπηὶς ἐς τὸ 
ἴδε ρτάςε οὗ ἀροβι!εβ!ρ οἵ ἴο ἐπαὶ ρταπισὰ 
το Ὠῖπ ἐπ Πὶ5 {γ|4]8 πὰ βιβεγίηρε. Τεῖς 
ἴονε απὰ Κἰπάπεββ ἰοννασάβ Πὶπιὶ δηᾶ Ὦϊ5 
στεδῖ ψοσκ, Ἄνεη δῖ ἴπε ἀδγκεβὶ πηοπιεπῖβ 
ἴῃ 88 σάγεεσ, ᾶἃσεὲ ὑγοοῦ δσπουρῇ τπδλὲ δεν 
βῆδζγςε δἱοηρ ἢ Ηϊπὶ πη τῆς στᾶςε οἵ Οοά. 
ἴε 18 ργορδοῖν δεῖτεσ ἴο βδερᾶσγαῖε μον ἔγοῃ 
χάριτος. []. ΝΝν εἰξ8 (ΤΆ. 1.Ζ., 1800, οοἱ. 
263) νγου]ὰ τεδὰ χρείας, οοπιρατὶπρ ΠΠλρ. 
ἰϊ, 25, ἱν. τ6, Εοπῃ. χὶ!. 13. Οεσίδιη!γ τῆι 
ψουϊὰ ρίνε ροοὰ δεῆβε διὰ ὃε τοτὲ 

ΣΝ νϑ γέρ᾽ μοῦ ἐστιν ὁ Θεός - - - 
εἴπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι 

..... ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς. ϑυςἢ 
δἀ]υταίοη οὗ αοὰ πε υ8ε8 οπἶγν ἰῃ 8ϑοίεσμσι 
ῬΕΙΒΟΠΔ] ἀρρεδῖ8; οἵ. 6]. ἱ. 2ο. Ῥετῆαρε 
1018 ροεβ ἴο υδιν Ζαῆπ ἱπ βυρροδίηξζ, 



8---ο. 

Χριστοῦ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 421 

9. καὶ "τοῦτο προσεύχομαι, "ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι» 30οτ. χἱϊ. 

ατὶῖς χὶν μᾶλλον καὶ μᾶλλον " περισσεύῃ ἐν " ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ “ αἰσθήσει, : [άεης τίν. 
ἃ οπι. χν. 13 αἰ. ϑενοζαὶ {ἰπ|86 ἰῃ Ρ. ἰπ τη ἷθ βεπϑε διὰ οοῃβιγυςιίοη. 

ς Οηὶϊν Βετε ἰῃ Ν.Τ'., βεν. εχχ. ἰῃ Ῥσγον. τ Οος. χἱϊί. τ2. 

χῖν. «3. 
Ὁ Εους εἰπηοϑ ἐῃ Οοἱ.; ο΄. 

80 Τί. ΜΗ. (1, 1ἅ., Μγε., Ηρι., Αἰζ, Τρ. ψἱῃ ΑΚ Ὶ., ΟΙεπι., Βᾶβ., 
ΟἾνσ., Τμάγι. σπερισσενση- 1μαοδπι., ΝΥ 8.. ΝΝ.Η. (πιρ.), Τρ. (πι6.) ἢ ΒΌΕ 
37, Κδοτ. Μγγ. δοσουπῖβ ἔοσ -σὴ ὉΥ βι πλαγίου οὗ βοιιπβ ἴῃ τεγπλπαϊίοπβ οὗ ἐπιγνω- 
σει, αἱ σει, π' . Νν8. τηΐηκβ, οοηνεγβεῖυ, ἴπδὶ -ση νν8β8 ἰγαπβίοττηβά ἱπῖο -ἢ 
ὑπάετ ἴῃς ἰηβυεπος οὗ ργεβεπὶ προσένχομαι (Τ Κ., Ρ. 42). 

τπδὲ τπὴ0 ΡΒ ρρίαπβ μδὰ ἱπιασίπεά βοπὶς 
Ἰλοῖς οὗ ςογά δ! εν ἱπ Ῥδυ 8 τεςεριίοη οὗ 
«πεῖς σ, Οοπιπι. ἢᾶνε ποϊεὰ ἴῃς ἰηΐεη- 
51 οὗ ἰδηριαρε τιδηϊεβιεὰ ἴῃ ἴμ 6 σοπι- 
Ρουηὰ ἐπιποθῶς Βιυὶ ἰἴ ἰΒ πεεάδι! τὸ 
τεπλεηδεῦ ἴῃς ἰοπάηε88 οἵ ἰδίεγ ατεεκ ἔος 
Τοοπιρουπᾶβ νος Πδὰ ᾿ἰοβὲ {Πεὶγ βίγοησ 
8δεῆβε. ὐΟαϊνίη, νὰ ρῥγαοιῖοαὶ ἰῃβίρδ: 
μεέφμε ἐμπὲμι ῥαγμπὶ ἄος ναΐεέ αὐ βάενι 
ἀοοϊνέμς 7αξέεπάανι σεν ῥεγομασμς δ:έ 
δοῤμίμς α ἀοείογε 56 ανιατγὶ.---ν σπλάγχ- 
γοις. “ὙΠῸ τπς Πεαᾶτὶ οὗ [ε8ὺ8 Ὁ σῖβε ̓̓  
ὙΠ νΒΙ ἢ Ὠἷ8 ονγα ἢδ5 Ὀεοοπιε ἰάἀδπιϊ- 
εἀ). Τῖβ ἀσηουπίβ ἴο ἔπε βάτης τῆ πρὶ 

ἃ5 ἷονε. ΟἹ Οδι. 1ἷ. 2ο, ννΒίϊςῃ 18 ἴῃς Ὀεδὶ 
φοπιπεηῖ. οββιὶνῪ Ῥαγεῖ (γαλγό. ἔ. 
ἀεμίξελε ΤΑεοί., ἰἰϊ., τ, Ῥ. 25) 15 ποῖ ἴοο 
ἔἈποῖ δι] ἴῃ βπάϊηρ μετε ἃ ἀεβηϊίε γεοο]ες- 
τίοῃ οὗ [6βυ8᾽ παῖυτε, οὗ ννῃϊοἢ σπλαγχ- 
γίζεσθαι (ἸΪπ τῃε Οοκρεῖβ) 8 ἃ σοτηπιοῃ 
ἐχργεβδίοη. Ἐνεσυ βεποῖπο Ῥαβῖοσ. δ88 
βοῆς ἐχρεγίεπος οὗ (ἢϊ8 ἐξεϊϊπρ. 

νν.9-1:. ῬΕΑΥΕΕ ΡΟΚ ΤΗΕΙΝ ΙΝΟΒΕΑΒΕ 
ΙΝ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ὈΙΒΟΕΈΝΜΕΝΤ.---εσ. 0. 
Ζαμπ ννουϊὰ ρυΐ τῃϊ18 οἴαυβε υπάες τῆς 
ξονετπτηεηῖ οὗ ὡς ἰη (ἢς ρῥτεςεάϊηρ βεη- 
ἴεποα. Νὸὼ βίγοῃρ δερυζηεπὶ σδη ὃς υδεὰ 
δξαϊηβι [Πἰ8, Ὁ ἰξ 18 ἀου δεῖ ννμεῖποτ πε 
εχρίδπδιοη ἰβ πεοαββασυ. [ἷὶπ ἴῃς υ8ὲ οὗ 
ἵνα πεῖε, “ρυγροτῖ᾽ (10 δάορι ΕἸ] οι 5 
ἘχργεββίοΠ) βεοβ ἴο δὲ δίεπάελ νἱἢ 
“ΡΌΓ "Ὁ Ὑοτα ἅγα σογίαϊην Ρ8: 
πῃ ψΠῖοἢ ἴδε [0]1} “ ἐείδο᾽" ΠΗ οἵ ἵνα 
ςΑπηοὶ δε ἔδίτὶν δββετιεὰ. ὙΤῆΐβ δοςογάβ 
ἢ τῆς ἀενεϊορπιεηι οὗ ἔπε ἰδία ἰδη- 
δυαρε. 8ες διζΖ., Εἰηϊ., Ρ.. 214 Η. Ῥοβ- 
βἰὈἸΥ ἵνα ἱπ τηϊ8 ραββαρε ἰβ γῃμείογιςδ! ἢν 
ῬΆΓΆ116] το ἵνα ἰπ νεζ. το. (8εε ]. νν εἰδββ, 
Βεϊνᾶρε σῶν Ῥαπΐίη. Ἀλείονία, Ὁ. 9.}.-- 
ἡ ἀγάπη ὑμ. οδη 5οἝτοεῖν πιεᾶπ δηυιῃϊπρ 
εἶβε ἴπὰπ “γοὺγ ἴονε ἰονναγὰβ οπὲ δη- 
οἵδες . Τῆϊβ [48 Ὁδεη δἰγεδν ἜἼχεπι- 
ΡἰιΒεὰ ἴῃ ιπεὶς κοινωνία ἢ Ραυ].--- 
περισσεύῃ. ἴπ ΓΧΧ, ΤΠ εΗ͂γ ἴπ Θίγαςῃ. 1᾿ 
ἐ5 πιδίν ἴῃ Ῥδ0}᾽8 νντἰπρβ παι ᾿ξ τεᾶοῃεβ 
118. ἀετγίναιῖνε 8εη8ςε οὗ ““δρουπὰ ". [Ιπ 
ἴπε ϑυποριίοβ ἰξ 581}}} πηεᾶπβ (50411γ), ἃ8 
ἷπ ογάϊπαγν ατσεεκ, “ἴο γεπιαΐπ ονετγ᾽". 
ϑοία ελαγίίας ποὴη αὐἀπιδέἐϊέ ἐχοοϑσιηι 

(Βαςου, ἐς Απρηι. δείεμέ., νὶϊ., 3, φυοῖεά 
ὃν ἀνγπη).---ἔπιγν. κι π. αἰσθ. Αρρατ- 
ἐπεν δῃ ἐᾶρεῖ ἀπά επιδυβίαβιις βρίγὶς ργα- 
ναϊ]εά ἴῃ ἐδ15 Ομυτοῃ. ΑΜΒ 50 σΟΤΩΠΊΟΩΪΥ, 
ἰς πιῖσι Ὀς δοςοπιραπίεὰ ὃν ἃ βἰίρῃς ννδηῖ 
οἵ ἀϊδοογησηθηῖ. ὙΤμαὶ νου ἰεδὰ, ου 
ἴδε οτς παπά, ἴο πιὶϑυπἀετγβίαπάϊηρβ ονεῖ 
τεἰβίηρ πιδίϊετα (υΓ. ομαρ. ἵν. 2), οῃ 
δε οἵδε, ἴο ρίνιπρ πεεὰ τὸ ρῥ᾽διβίδῖς 
ἀελομεῖβ. Αβ ἴδε Οαἰδιίδπβ ςοπιδίπεὰ 
επιπυβίαβπι ἀπά ἤοκίεπεββ, ρεσμᾶρβ, δὲ 
ῬΒΠΙΡΡΙ, δπιμυβίαβηι ννὰ8 ἂρὶ ἴο ῥσγενδὶϊ 
ονεῖ βρί γί] οοπηπιοη δεη8ε. ἴδ ποῖ 1, 
πηϊβιακεη ἰπ ἀπποιδιίηρ “ [ονς ἱπηραγίβ ἃ 
8δηβιτἴνεποϑβ οὗ τους ἢ,᾽" εἰς.) ΤῊΪΐδβ ἰ8 
ποὲ θεΐοτες Ρδυ}}5 πιὶπά. Ηἰΐβ ὑγάγεσ ἰβ 
δαὶ τε βεηβιτνεμεβθβ οὗ ἰους ἢ τῆᾶν ὃς 
δάάεὰ ἰο ἰονε.---ἐἔπιγν. Α ἔανουτίις ννοτά 
ἰπ τὰς Ερίβεῖεβ οἵ τῆς ἱπιργίβοηπιεηι. ἃ 
ξοοά ἐχδιηρῖς Ἂν ἱπιεηβίνε ἔογος ἰβ 
1 Οοτ. χίΐἹ. 12, γινώσκω ἐκ 4, 
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἰμέλάν 
σθην. Μετ ἐτεαυεπὶ ἴῃ [υδεΐη Μ., 4.5.» 
ἃ ἀεδηϊεκίοη οὗ ἐπιστήμη ( ὲαί., 221 Α), 
ἐπιστήμη τίς ἐστιν ἡ παρέχουσα αὐτῶν ᾿ 

ρωπίνων καὶ τῶν θείων γνῶσιν, 
ἔπειτα τῆς τούτων θειότητος καὶ δικαιο- 

ύνης ἐπίγνωσιν. ΟΥ. Πίαϊ., 220 Ὁ; 
Αῤοί., ἰϊ. το, το. Ηετε -- ἃ ἢγπὶ Ἵοοη- 
ςερίίϊοη οἵ ἴδοβε βρί γί] ργι ποῖ ρ εβ νν ὶ ἢ 
νουϊὰ συΐϊάε τΠεπὶ ἴῃ πεῖς τεϊδιίοπβ νυ ἱ 
πα ἃποῖπεγ δηὰ (δε νοι]ὰ.---αἰσθήσει. 
Μοταὶ βεπϑβιδ εν, αυΐοκπαββ οὗ εἰδίςδὶ 
ἴδοι. Οτὶ ρίπαδι!ν οὗ βεηβε- ρβεγοερτίοπ, δαϊ 
ΔΡΡΙΙσαδ]ε το πε ἱππεῖ νοτ]ά οἵ βεπβί- 
δηΠ65. ΚΙ. χυοῖεβ δρίϊν ἔτοπι Ηἱρρο- 
οἴδῖςβ, ἐς Οὔ. Μεά., 3, ἃ καὶ τῇ ὄψι καὶ 
τῇ ἁφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ τῇ 
γλώσσῃ καὶ τῇ γνώμῃ ἔστιν αἰσθέσθαι. 
Α οοπιρίεῖς ραγδὶϊεὶ ἰ8 Ηρ. ν. 14, νῆεσα 
ἴῃς ντίϊεγ ἀθῆπεβ ἴπε τέλειοι («Λ. ΡῊ]]. 
ἡ πε 88 τῶν διὰ τὴν ἔξιν τὰ 
α' ρια γεγνμνασμένα ἐχόντων π' 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ Ξε. μήλην οί, 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ “411 κὶ πὰς οἵ". 

Νες. το. δοκ. τὰ διαφ. ΟΥ̓ Εσπι. ἰΐ. 
18, δοκιμάζεις τὰ διαφ. Το ροΞείδ]ς 
τεπάεγίπσβ. (1) “Αρργονε {πίπρβ ἴδδι 
ἅτ6 εχοαϊϊεπι.᾽" (2) “Τεβὲ {πΐπρβ παῖ 
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ἘΠ ἢ εἸϑ τς 4 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε " ἜΡΛΕΡικεῖς ΝΆ 
φαΡε μι ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 11. πεπληρωμένοι " καρπῶν 

νἱϊ. 25. 
Νονη,ι 

17. ΓΑεἰδ χχίν. 6; : Οος. σ. 32. ϑοδλσζοεὶν ἑουμὰ ἴῃ βεςῦϊδι υτίϊεγα, 
Ὁ ΟΒδρ. ἐϊ. αὐ; Εοπα. χν. 7; ΕΡΒ. ἱ. 6, 14. δ. 18; Ῥτον, χί. 30 αἱ. 

42, χχνυ. 14; ΕΡΏ. νὶ. 2:. 

δικαιοσύνης τῶν ' διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,2 εἰς δόξαν καὶ " ἔπαινον Θεοῦ. 
12. Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς ' βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι " τὰ κατ᾽ ἐμὲ 

ε Ἦεθ. χιϊ. αὐ: 186. 
ἱ ]υάε 5. κ Αεῖ5 χχίν. 

80 Ρ, βυστ. οορ., ΟἿ σ., ΤῊρῃγ]}. καρπον . . .« τον. ΑἹ] εἀὰ. ἢ ΦΑΒΌΒΕΟΘΚΙ, 1 
Ο.1.. 845., ΤΒάτί., Ἀπιδτβε. 
ὙὯΟ δβείβηβ ἴδε οπιίββίοη ἴο γα εββῃεβδ. 

Β (νῖτῃ ἀτ6, 122) οὔ. τον. ϑ8εε ἵν 8., ΤΚ., Ρ. γ8 μη... 

3 ΤΊὮε ἱπιροτγίδηι ουγεῖνε 37 τεδάβ Χ. |. τι ἀπιῖδὶ. 

ἀἰῆει," ἐιε., ξοοά ἀπὰ Ῥαδ. 1,2. ορροβεβ 
(2) οα τε ρτουπὰ {παῖ “ἰϊ τεχυΐγεβ πὸ 
Κϑεη πιοσᾶὶ βεηδε ἴο ἀϊβογίπηϊηδῖα δείννεεη 
ξδοοά «πὰ Ραὰἀ". Βυῖ ννᾶβ ποὶ 1πὶβ ῥγε- 
οἰβεῖὶν τπε ρτεαὶῖ αἰ ββουν ἴογ πεαίπεη- 
ΟἸ γί βιίδηβ  ὙΒΘΟΡὮΥΪ. ἀεῆπεβ τὰ διαφ. 
ἘΥ τί δεῖ πρᾶξαι καὶ τί δεῖ μὴ πρᾶξαι. 

ἢς ἰάεα βεδὴβ ἴο Ὀ6 δοτπα οὔ Ὁγ πε 
Το] οννηρ εἰλικρ. ἀπά ἀπρόσκ. Ν ε ὅτε 
τπεγείοσε ςοπιρεϊ!εὰ το ἀεοϊὰς ἕοσ (2). 
“Τῆς ἐιπάδπηεπίαὶ οδμοῖςοε ατγίνεὰ δὲ ἴῃ 
Ῥεϊϊενίπρ ἢ48 ἴο δε τγοϊϊεγαϊθὰ σοπΈπυ δ 
ἴπ ἃ δὲ Δρρ]οαϊίοη οὗ ἰξ το ἃ ννογὶ ἃ 
οὗ νδιγίῃηρ πὰ ϑβογηειίπιεβ ρεγρίεχί πα 
οαβεβ᾽᾽ (αδίπγ, Εχῤος. Βὲδ., Ρ. 37). 
ὙΒετα ἅγε Ἔχχ. οἵ τὰ διαφ. ἱπ σἤδρ. 1]. 
βασεῖνι. ΟΥ̓ οουζβε τΠΐ8 δοκιμάζειν ἰδ 
τηδὰςε ροββίδῖε ὉγῪ τῆς συϊάαποε οὗ {πε 
ἱπάννεπρ ϑρίγιε, [τ βδῆοννβ υ8 “ἴῃε 
δίρμαϑὲ ροῖπι ψῃῖο ἢ ῬΑῸ] τεᾶς 8 ἴῃ δίβ 
ἰτοδίπηθπὶ οὗὨ πιογᾶὶ αιεβιίοπβ " (ΗΪ1Ζπ)., 
Ν.Τ. ΤἈεοὶ., τ... Ρ. 140, Ψῃο ρΡοϊῃιβ οὔ 85 
ἰπβίδποεϑ οὔ Πὶβ ἀδ᾽ἰσαῖε πιογδὶ ἰδςὶ ἴδε ὑγε- 
ςερῖβ ρίνεη ἰπ τ Οογ. νιϊ].-χ., Εοπι. χῖν.). 
π-εἴλικρ. κι ἀπρόσκ. Ὑετε 18. πὸ 'νᾶσ- 
ταῆῖ ἴοσ δά πεγίηρ ἴο {πε σοπιπίοη ἀεγίῖνα- 
τίοπ οἵ εἶλικρ. ἔτοπι κρίνω οοπηρουπάεά 
ψΙ εἰπεῖ εἴλη (““πεαὶ οὗ βυπ.᾽ἢ δηὰ 50 
Ξε ““τεβιβὰ Ὁγ βυπθεαπι,᾽ οζ εἴλη ( Ξ ἴλη 
“ἸΤΟΟΡΒ᾽᾽) δηὰ 30 “ βεραγαιεᾶ ἰπίο γαηκβ᾽". 
Τῆς Ψογὰ ἴβ τδε Ἄχυῖν. οἵ 1,Αϊ. φἐμεογμς, 
“Ρυγα,᾽ “ ἀαππιχεά ᾿.. Α ἐανουτγίϊε ἴεγπὶ 
ἷπ ΡΙαῖο ἔοσ ρυζε ἱπίεϊεοι δηὰ 4150 ἔοσ 
ἴδε 5οὺ] ρυγρεὰ ἔτοπι βεῆβε. Οὐ. Ῥλαφάο, 
66 4,67 Α, 8: Β. Ναῖΐυγα!ν τγαπϑίεγγεὰ 
ἴο ἴῃς πιοτγαὶ βρῆεγε. Τ.. Η. ἄἀτεεη (Το 
ϑεγριοῆσ, Ὁ. 41ὴ ἀεβογίδεβ εἰλικρίνεια 
485 ““Ρεγέεοξ ὀρεππεθβ ἰονναγάβ αοὰ᾽". 
ἀπρόσκ. υν}}} τπὲπ πηεδη, ἱπ 4}1 ρῥτοδα- 
ὈΠΙΙν, “ποῖ ρίνίπρ οἤεποε ἴο οἴπεζβ, 
16 οὔνεγβε βἰάε οἵ εἰλικρ. Τηΐβ βεηβ88 
ΒΕΘΙΠῚΒ ἴὸ ἃ5 ἴο δα ρῥτονεὰ Ὀγ 1: Οοτγ. χ. 32 
ΜΠ τῆς ςοπίεχι, ᾿ς ἰβ 5 ΠΊΡΙΥ Δη 
ἐχραπβίοη οὐ Ρδυ}8 ᾿βουρῃς πετα. Οὐ 
ΑἾ8οὸ χα Ιοπ ἰΐ. το.---εἰς ἐέρμαν Χρ. εἰς 
δᾶ5 τῆς πιδαπίηρβ “ΨΠ ἃ νίενν ἴο" 
πὰ ““ πη], νῆϊοἢ ἴστε βἤδάς ΟἿ ἱπίο 

εδοῦ οἵδε. Τῇηε οοπορριίοη οὗ ἧμ. Χ. 
αἰ ετον ἣἂὶ Ραὺ}}8 παηᾶὰβ ἴοὸ ἃ νυ ϑοὶς 
«ου, ἰδβεϊπ ἔγοπὶ ἴπ6 ἴο ἴδε 
τέλος ᾿ (Βεγβοῆ., Ν.Τ. ΤΆ., ἴἴ., Ρ.. 273). 

Μετ. τι. Οτεςαὶ ενίάεποε (5εε δδονεὶ 
Ἦχεβ κι ν ..... τόν 845 ἴδε ςοιτεςῖ 
τεδάϊηρ. νε βμουϊά, οὔ Ἴοουγβε, ἐχρεςῖ 
τῆς ρεη. (8εε ἴδε υ...), Ὀὰϊ πα οἵ ἴδε τηοϑβὶ 
τηλικεὰ ἐεδίιγεβ ἰπ ἰδίεσ τεεκ ἰδ τδε 
επϊατρὶπρ οὗ πε δρῆεγε οὗ ἴμε ἀσουβ. [ἴἰ 
8 φυΐξε ςοτηπιοη ἴο ἢπὰ ἰἰ νυ ἢ νετὸς ᾿ἰκε 
κληρονομεῖν ἀπά κρατεῖν κιτλ. ΟἿ. ἴῃ 
τοοάετγη ατεεκ γέμω χρήματα, “1 4πὶ (}} 
οἵ ροββεβϑίοηβ ̓᾿ (βεε ΗδιίζΖ., ἐπὶ. ρρ. 220- 
223: Ε. Κτιεῦβ, Κεοίέοη ἅ. Οαξης ἐπ ἀ. 
Ξῥάέεγεη ἀἰσίον. ανγάοϊίάέ, Ἡεξ ἰ., ΡΡ. 3-4» 
ἰν, Ρ. 3 Β).-τκαρπ. δικ. Α {τεᾳυεπὶ 
Ῥῶταβε ἱπ Ργον. (ΧΧ). Α βδονίηρ ἰοσῖα 
οὗ τῆς τεβ0}}18 οἵ τὶ ρῃιεουβηεδβ. ὙΏετγε ἴ5 
ποίπίηρ πεγε ἀδουΐ ᾿υβεϊβοδιίοη, 25 Μουϊε 
ΒΏΡΡοΟβεβ. [115 τῖρῃς οοπάπςος ἴἢς Αροϑβεε 
8858 ἰπ νίενν. Βυῖ τ ἰ5 βαγάϊγ πεεάξυ! ἴὸ 
ποῖς ἴπᾶὶ ἢ Ραὰ! τβετε οᾶπ ΡῈ πὸ 
ἀϊββοοίϊβιίοη οὔτε ἔνο ἰάθδβ. δικαιοσύνη 
ἰ5 αἰννᾶγβ ἢ Πὶπὶ τῆς τίρῃς τεϊδιϊοπ 
Ὀεΐνεεη Οοά δηπὰ πιᾶπ, τοδάε ροβϑίδῖς 
τῆτουρἢ ΟἾγίδβε, ννὶ ἢ δββεσῖβ τβεϊζ, ἀπά 
πε Ηοΐν ϑ5ρίγι᾽8 ἰπήμεηςε, ἰπ τἰρβιεους 
Ἄοοπάυοι.---διὰ 1. Χ, ΤἼε καρπός 45 νεῖ! 
88 ἴδε δικ. ἰδ ἀπε το ΟἸτίβι ((, οἢ8ρ. ἱν. 
13).---εἰς ὃ. κι ἔπ. Θ. ΟΥ̓ τιῃε τεΐγαιη ἰπ 
ΕρΡΉΏ. ἱ. 6, 12, 14, ἀΑηὰ ΟὨγίβι'5 ννοτὰβ ἰπ 
]οδη χνίϊ. 4, ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς. 
ΤΠε ἀϊδβοείρ!ε τηυβὲ θὲ ἃ5 ἴῆε Μαβῖεσ. 

Νν. 12-14. ΗΙ5Β ΡΕΕΒΕΝΤ ΒΙΤΌΛΤΙΟΝ. 
-τν ες. 12. γινώσκ. δὲ ὑ. β. Α ςοπιπιοπ 
ερ βίοϊασυ ρῆγαβε. ΟἿ ὑμᾶς εἰδέναι βου- 
λόμεθα ἴῃ ἃ [,εἴἴεῖ τὸ ἴῃς πηαρίβιγδίεβ οὗ 
Οτορὺβ ἔτοπι πε Εοπιδη (οπϑβιιῖβ, 73 Β.ς. 
(νίεγεςκ, δέγο αγάξοις, εἴς., αδιι., 1588, 
Ῥ. 36). δέ, 45 50 ἐτεαυδηῖν, ἰ5. τταπβὶ- 
το ηΔ].--τὰ κατ᾽ ἐμέ -- πιγ οἰγουπηβίδηοαβ. 
[πὶ ἰδῖεγ ατεεκ κατά οαπιε ἴο Ὀς ἃ τεσυΐλγ 
ΡΕΓΙΡΉταβίβ ἔογ ἔπε ρεη. ΜΝ. ϑομπιάις (ἀς 
εἰοομί. Ῥξοσεῤῥλῖ, Ῥῃ. 21-22) ρῖνεβ βιγικὶπσ 
εχχ. ἔτοπὶ ] βερῆι, ε.Ρ.ν Α4πέϊ., ἱ., 296, τοῦ 
κατ᾽ ἐκείνους συγγενοῦς, ἡ Πετε κατ᾽ ἐκ. 
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βδλλὰν εἰς ' προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν - 13. ὥστε τοὺς ρας τς 
δεσμούς μου " φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ " πραιτωρίῳ 14: ιν μι, 

Μεες. νἱϊΐ. 8. 
ὩΟΓ'Β ρδαῖδςαβ. 80 Αςῖδ χχίϊὶ. 35. 

Ξ ἐκείνων. ὅεε 4150 Κλεΐκενγ, θ μαδείέομπες 
ἀξ εἰοεμέ. Ῥοϊγδίαπα, Ρ. 282. ΤὨΪΒ ἰ8 
ῬΑ] 85 ἔἢγϑι στείεσεηςς ἴο ἢϊβ οννῃ δῇαϊγβ, 
ψΠΙΟὮ ννεῖς οὗ τῆς ἀδερεδὶ σοπςεγῃ ἴο ἴδε 
ῬΒΠΙρρίαπβ. Τπείγ σι μά βεβη ργοπιρίεὰ 
ὃν τδεῖγ ἀρργεβεπβίοπβ οὗ ἢὶβ βοσε πεεά. 
ῬΕΣΒΔΡΒ5, 48 Οδϊνίπ βιιρρεβῖβ, 88. ὀρρο- 
Ὡδπίβ γεγα υδίηρ Π]85 ς: 168 88 ἃ ὑσοοῦ 
οὗ τ6 ΜοσιΠ]εβϑηεββ οἱ δἰβ (Οοβρεὶ.--- 
μᾶλλον εἰς προκ. . - - ἐλήλ. Τῇε υβε οὗ 
ἄλλον βεοῖηβ ἴο ἱτπηρὶν ἴπαὶ {πεν ψνεγα 
οοκίπρ ουὖἱ ἔος Ὀδὰ πεννβ οἵ τῃς Αροϑβίΐε. 
Απὰ τπδὲὶ νουϊὰ 7υ8ιν τῃ6 βυρροδίτίοη 
τῃδὲ, βῃοσγιῖγ θείογτε τηΐβ, ἃ οἤδηρε πδὰ 
οοουττεὰ ἴῃ Ρδυ} 8 οἰτουπιδίδηοεβ. ΜδῪ 
ποῖ ἴδε σῆδηρε ὃε οςοπηεοιςὰ ἢ τΠ6 
ἀπολογία οἵ νετ. γ) [5 ᾿ξ ποῖ ῥτορδῦϊε 
τῆλι Ῥδὺὶ μβαὰ Ὀεεη ἰγαπβέεσγεά ἔγοπῃ ἢἰβ 
δἰγεά Ἰοάρίπρ (Αοῖβ χχνῖϊ, 30) ἱπίο ἴδε 
Ρτίβοη ὑνῆθγε ἔποβε οὐ ἴσῖ8] ννεγε Κερῖ ἴῃ 
ουβίοάγ ὃ Ο. Ηἰτβομέεϊά (δέές. Βεγίελέ. 
οὗ Βειΐϊη Αςδάεγην, 1891, ΡΡ. 857-858) 
Βοΐά5 ἐπὶ ἱπιργβοηπιεπηῖ δἱ Κοπιε τν 88 οὗ 
ἃ τοὶ τασν ομαγαςίεσ, δηά τι {πε θάγγαοίκβ 
οὗ νατίουβ οἶτγ ἴγοορβ βεγνεὰ ἃ5 Ὀσχίβοῃβ. 
Μοχηχηβεη (οῤ. εἰέ., 1805, Ῥ. 500) ἀρτεεβ 
νἢ Ηἰγβομῖ, ἰῃ Ῥεϊϊενίπρ ἴπαὶ πε εαςέγα 
ῥεγερτίμογμνι ΤΑᾺΥ Ὦᾶνε Ὀδεπ υδεὰ εβρ. 
ἴοσ ΕΑ Ῥυζροβε. Τῆε ῬΒΠρρίδπβ νουϊά 
πδῖυγα!ν ἐχρεςὶ {παῖ {Π18 βιίσιςῖεσ ουϑιοαν 
ταυϑὲ πιεᾶπ δένεγεσ. ἤαγάβῃϊρβ ἕο τῇς 
Αροβῖῖε. Α8 ἃ πιαδίϊεσ οὗ ἔδοϊ τὲ δδ8 δεεη 
ἴῃ ἰδ ἔανοι, προκοπή ἰβ8 4 τεομηίοδὶ 
ἴεσπὶ ἰπ διοὶς ρΡῃΙἸοβορῆυ ἴοσ “ Ῥσορίοββ 
τουνναγὰβ υνἱβάοπι᾽᾿ (δεε Ζεῖϊετ, δίοέος, 
εἰς., Ρ- 204). [ 15 οοπἀετηπεὰ Ὁγ Ρῆτγ- 
πἰςδυβ (εὰ. ΤοὔεοΚ, Ρ. 85) 48 υποἰαβϑίςδὶ. 
Ετεαυοηῖ ἰπ ἰαῖες ατεεῖς, εβρ. ἰπ ΡΙυϊδγο ἢ 
δηὰ Ροϊγ".---ἐλήλνθεν. ΩΓ. Ματκ ν. 26, 
εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα (ννγ δΒδμου]ὰ ΕἸ]. 
οδἧεςς το 115 ραγαδα]]εῖ }), Αςὶβ χῖχ. 27. 

δι. 13. Ἐογ ἴδε βΚ|1}11 τῃειοσγίοδὶ 
βίσυςίυτε οὖ νν. 13-175εε]. ΝΝ εἰ58, Βεἰέν., 

. 17, ψ»ῆο σοπιρᾶγεβ ἔοπι. ἱΐ. 6-12.---τὰ 
σμά ἰ5, οα ἴδε ΨΠοῖε, πιοῖς οοπιπιοῃ ; 

866 [,Κ6 νῖϊ. 29, Αςῖβ χνῖ. 26, χχ. 23. 
Αςοοτγάϊηρ το Οοῦειὶ, Μηερεοσγπε, 1858, Ρ. 
74 Π΄. (φυοιϊεά τη ΚΝ -5.ἢ., Ρ. 85, κ. 8), ἴῃς 
Πδυΐογ ἔοστῇ τγεΐετβ ἴο δοῖυ δ] Ὀοπάβ, ἴῃ Ὲ 
τῆδϑς. ἴο πε ἱπιργίβοησηεπῖ. Βυϊῖ ἴδετε 
β6Επὶ8 ἴο Ὀ6 πο ἀϊδιϊποιίοη, ε.5.» ἐπ Ατεῖς 
Ιπβοῖτ. (58εὲς Μεὶιβιεγσῆδηβ, Οαγαριηι. ἷ. 
αἰξέεελ. Ϊπδοῖγ., Ὁ. 112, π. 1το25). Απὰ 
ϑοἢ. βἰδῖεβ παῖ ἴπε ἀϊδεϊποιίοπ νν}}} ποῖ 
ΔΡΡΪν ἰο 1ΧΧ.--φαν. ἐν Χ. γεν. [τ 45 
Ὀεζοπιε ρἱδίῃ [παῖ με 18 ἃ Ῥγίβοῃογ ννΒΟΙῪ 

τῷ Οοπδίσῃ. ςἤδρ. ἰἰϊδ. 21; τ ΤΒςεα. ἰἰϊ. 13. 
17; 2 

Ὦ πρ. ἴουτγ εἶτηεδ ἴῃ Θορρι ας ξονεῖ- 

ἴον ἢ γίβι᾽ 8 βαᾶκε, δηᾷ ποὶ οὔ δοςουπηὶ οὗ 
ΔΩΥ Ὀτεᾶςοῖ οὗὨ ἶανν. γεν. τπηυϑὲ 6 ἴγδῃ8- 
Ἰαϊεά ὃγ ἴδε Επρ 8} ρετγέεςξ, ἔοσ, 88 Μουϊε 
(ΟΤ.) ν εἰ] ρμοϊπὶβ ουῖ, “οὖ Επρ] ἢ 
ἐρόμαπε βεραγδίεβ ργεβεηῖ ἔγοτι ραϑὶ [688 
ταρὶ ἀϊγ τῃλη ατεεκ. Οἴσουτζβε ννὲ πιιβὲ 
ΒΌΡΡΙΥ δεσμ. 48 ργεάϊςαιε ννἱτἢ φαν. γεν. 
-πῖν ὅλῳ τ. πραιτ. ἰδΒ οπε οἵ (δες πιοβῖ 
ΚΟΘΏΪ οοπίεβιεά εδχργεββίοηβ ἰῃ ἴδε 
Ερίβιϊε. Εσουτγ ἸΙεδάϊηρ ἱπιογργείδιίοηϑβ ἀγα 
ἔουπά. (1) Τλοσε γογνείῃρ ἐκε ῥγαείογίαη 
ἐρραμεὶ 80 [4:., Ηξη., Αὔδοιι, Ηρι., 

ἴῃς. Τδὶβ ἐχρ᾽δηδίίοη 885 της ἰη [18 
ἵδνους. Τῇοβε οοπηίηρ ὉΡ οπ δρρεδὶ 
ἴτοτι ἴπε Ργονίποαβ εσγε βαηάςά ονεσ ίοσ 
δυγνε  ίδηςε ἰο ἴπε ῥγαφζεεξ ῥναείογίο βεε 
Μαιηυδτάϊ- Μοζηπμ8., 1ϊ. 25, Ρ. 972 πὰ μ. 
2). Απὰ δι. (Οονε., Ρρ. 99-104) Π48 βῆοννῃ 
ςοποϊυδίνεῖϊν τμαι (πε ννοτὰ δάἀπκίϊβ οἵ τμῖ8 
τηεδηΐηρ. (2) Τὰς δαγγαςὰς ΟΥ̓ ξαν"ῤ 0 
ἐλε ῥγαείογίαπ ργμαγά. 80 1,1ρ8., ΚΙ., ΑἸ , 
Ὠε Υν., Μνυι., ΝΥ8., νοη ϑοάεη. Βυῖ 
ποπα οὗ ἴῃεβε Οοσησῃ. δγίηρ ἀΐγεςι ενΐ- 
ἄεποε ἴο βῃον παι ἐπε πᾶπιὲ ῥγαξέογέμνε 
ΨΆΒ ἐνεσ ἀεβπίϊεὶν ἀρρ]εὰ το ἐπε εαςέγα 
ῥγαείονγίαν"α, Ὀυϊξ ὑπάεγ Τιδετὶυβ δὲ τῇς 
Ῥοτῖα ΝΜ  πιπδ}15 (Τας., 45»., ἷν., 2). (3) 
Τὰε ερεῤεέγογὶς ῥαίαεε. 80 ΟἾὖς., Τῇ. 
Μρβ8., Τμπάσι., Βεπρ., Μγηβίες (Κίεὶμε 
ἐκεοί. ϑελγίζίομ, Ῥ. τ84, βοπγε βίγοῃ ἀγρὰ- 
τρεηῖ8), ανγηη, Ὀυςβεβηε. [πη 411 οἵπες 
Ραββαρεβ οἱ Ν.Τ. πραιτ-. -- τεδίάδηςε οὗ 
πε τυῖεσ. [1 ἰ8 βδιὰ τῆαι ἱξ ννου]Ἱὰ δε ἱπι- 
Ροβϑίδίε ἔοσ ἀπγοπα ντίτἰπρ ἔγτοπὶ Κοπις 
ἴο (411 τπε ραίδοε πραιτ. Βαυΐῖ, Ὧ8 αν. 
οὔβεγνεβ, ἵΠ18 18. ἃ ργονίῃης!δὶ νυτιτἰηρ ἴὸ 
Ρτονίποίαὶβ, ἀπὰ υδιηρ ἴπῈ νοσγά ἱπ ἃ 
[Ἀταλαγ βεηβε. Εὐτγίπο, ἴῃς σμδηρε ἴοσ 
πε δεῖῖες πῃ Ρδυΐ᾿Β οἰγουπιβίδποεβ ἰδ οοη- 
πεοιεὰ ἢ τε Κπονϊεάρε ταὶ ἢΒ Ὀοπ 8 
ἅτε ἰπ ΟἸγίϑι. [5811 Ὀεοδυδε (πε απέλογ- 
ἑξέες (ετπιρεγοσ, εἰς.) πᾶνε αἰτεδάν θερυπ 
ἴο ἴδίκα ἃ ἑδνουγδῦϊε νίενν οἵ μἰβ οδβε παῖ 
πε ργεδομίηρ ἰ8 δ]οννεά ἴο ργοβρεῖ ψἱτῆ- 
οὔὖἱ Πίπάγαποε δηὰ τῃδὲὶ ἢ18 δββοςίδῖεβ 
ἴᾶΚε οουτᾶρε ἢ ΤῊΪΒ ἱπτεγργεϊδιίοη σδηποῖ 
Ῥε ἀϊβπικίββεά δτορεῖμο Πρ μεν. (4) Τς 
7μαϊείαὶ αμέκονίπες, 80 Μοτηπίβεη (οῤ. 
εἷξ., Ῥ. 498) δηὰ Εδπιβᾶν (5. Ραπί, εἰς., 
Ρ. 357 ἢ). Τεβε νου]ὰ Ὀεὲ πε ῥγαεζεει 
ῥῥγαείονίο (εἰϊμες οπὲ οὔ ὕνο)ὴ νι {πεῖς 
ἈΒΒΕΒβοῖβ ἂἃπὰ οἴπει οὔῆςϊαὶβ οὗ ἴπε ἱπὶ- 
ΡΕΒΙ οουτί. Μοπιπιβ. αυοῖεβ ἔτοπὶ ἃ 
εἴτε οὐ Ττγαήδη ἴο Ρ]ηγ (Εῤ. Ριἐπ., 57 
[65]}, ἴῃ ννῆϊςἢ πε ἀεςίάεβ τῃδὶ ἃ ογὶ πγλίπδὶ 
ςοπάεπηηεά ἴο εχίϊε, Ὀυϊ, ἰπ βρίτς οἱ 115, 
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οοτομε καὶ “τοῖς λοιποῖς πᾶσι, 14. καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν 
ῬῬαῖα, Κυρίῳ » πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου “ περισσοτέρως τολμᾷν 1 ἀφό. 
Ἀρ, 
αἱ 

4 ἴπ᾿ Ραυὶ ἀπά Ηεῦτγεννε. 

βως τὸν λόγον 3 λαλεῖν. 15. Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς 

1 80 ΑΙ, ΝΗ. Τί,, Ττρ., ΝΥ 8. τολμᾶν. 
380 ΓΘΕΚ"Κ, ΟὨτιίοοοδβ,, Τμάτι., ΕἸ]. (ν8ὸ ο81185 τον Θεὸν “ἃ ΠΘΑΓΙΥ οετιδίη 

Εἶοβδ"), ρει. Οἱβδεν εἀά. δὰά τον Θεὸν νἱτἢ ΑΒ Ἔ"Ρ, ἀ, ε, ἢ, νξ. 88}. ςορ. 
ἄττη., Οἴει. ΟἿτ (βοτρο ρἰδοςβ), 

1 ρεγὶπρ ἱπ τε ῥγονίπος, βῃου]ὰ ὃς βθηὶ 
ἰπ ςδιαίηβ αὐ ῥγαεζδείος Τ᾽ γαείονὶὲ τεεὶ, ν᾿ πο 
ἅτε ποῖ ἴΠε Ὀγίβοῃ οἢῇῆς]8 Ὀυϊ ἴῃοβε οοη- 
Τεγηθὰ ϑνἱτἢ τῆς Ὠεατίηρ οὗ οαβεβ. ΤΗΐδβ 
ἐχρίαπδιίου αἷ8οὸ ννου]ά ἄρτεὲ υνεῖ] στα 
ψηδὲ Ρδὺ] βαγβ δδουΐ δἰβ Ὀοπάβ δαπά [ῃῈ 
Ῥιόρτεββ οὗ πε αοβρεὶ. Ννε νουϊὰ Πεεί- 
ἴαῖς ἴο ἀεοίάε θεΐνεεη (1) δπὰ (η, τδε 
Τοπίεχι βεεσηίηρ ἴο βυρροσὶ τῆς ἰδίζεσ, 
ΨΨὮΠΟ, Ρεσμδρβ, ἕλνουτβ {πὸ ἔογζηετ.---- 
καὶ τ. λοιποῖς πα. ΟΥ. ΟἹΟ., ἰἱ., 1770, 
ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσιν φανερὰν 
πεποήκαμεν τήν τε ἰδίαν καὶ τοῦ δή; 
τοῦ Ῥωμαίων προαίρεσιν. Αρρᾶτεπίΐν ἃ 
νᾶριδ ρῆγαβε -- ενοσυνθεσγε 6Ἶ86. 

Ψες. 14. τοὺς πλείοναβ. ΜΝ δυρῆδη 
ποῖ ἀ8 τπδὲ “ἔγοπῦ ἴδε υπίνεσβαὶ ργδοιίος 
οἵ ἀεοίάϊηρ πιδίϊειβ ὉγΥ τπεὲ νοῖε οὗ ἃ 
ΤΩΔΊΟΤΠΥ τῆε ἰατπὶ σοπιεβ ἴὸ πιεᾶπ ἐλε 
»ιαΐπ δοάν, [με βοοίεϊυ ας α τσλοῖς," ὃυῖ 
τηῖβ βοδγοεῖν βεεπηβ πεεάδι].---τῶν ἀδ. ἐν 
Κ, ΤΠεβε ψνογὰβ βϑυγεῖν πῆᾶκα ὉΡ οπε 
Ρῆγαβε (8ο ΑἹ, ννεῖζβ., Νν8., εἴς., δ8 
δεαίπβι [ἢ., ΠΙρβ., Μγε., εἰς). ΟΚ Οοὶ. 
ἷ,.. 2. 1 ἰ5. ἀϊῆϊουϊε ἴο δεαὲ ψβετε τδα 
ἰδυϊοίορυ, ψὩ ἢ ἰ8 βαϊὰ ἴο δε ἱηνοϊνεὰ 
ἴῃ τη 18. ἱπεεγργεϊδείοη, οοπιεβ ἰη. Ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἰξ 18 Δπ δἰπιοβὲ τες ῃπίοαὶ οοπιδίπδ- 
ὕοη. Ῥβη.. (Β5., Ρ. 82) ποῖεβ δοπὶ 
Ῥδρυτὶ ἃ ργεοίβεῖγ βἰ πη ἰεομηὶςδὶ υ86 οὗ 
ἀδελφός ἴῃ τἴε Ἰδπσιᾶρε οὗ πε ϑεγαρευση 
αἱ Μεπιρῃῖβ. --- πεποιθ. τ. . 
“Ἡδνὶπρ σοπβἤάεποε ἱπ ΤΥ Ῥοπᾶς,» ἐνδ., 
δθείπρ ἐποουγαρεὰ ὃν τῆς ἔανουγαθῖς ᾿σῆς 
ἰπ ψνΒΐ ἢ Πῖ5 ἱπιργίβοπγηθης ννᾶβ θερίπηϊης 
ἴο δὲ τεραγάδἃ ὑνῆεη βθοπ ἴῃ ἐΐπβ ἴσῃ δ 
οδαγδοίεσ [ΤῊ ἱβ τε 118 ἱπ ἔδνουσ οὗ () 
ἷπ νεῖ. 13.} ΟΥ̓ ΡῬμΐπη. 21, πεποιθὼς 
τῇ ὑπακοῇ σον.--λαλεῖν. Ηρι. Βεϊϊενεβ 
ἴῃδι λαλ. 5 υβεὰ Ποῖα ἐχρτεββῖν ἰπβιεδά 
οὗ λέγειν 45 ἐπιρῃδϑίβὶπρ' ἴπε Ραμ γβίοϊο- 
αὶ] ῬΙΟΟΕΒ8 ταῖδοσ ἵδη ἴῃς ογά βροίεῃ. 
ἢ ἴδε Ἰδῖεγ ἰαηρυαρε ἴπεβε τεῆπεπιθηῖβ 

Μετε ἂρὶ ἴο ὃς ονειϊοοκεά. 5111} ἰὲ ἰ8 

ἱπιεγεβεῖπρ ἴο βπὰ ἴπαὶ ἴπ ΓΧΧ ἜΣ 

ἰδ δἰπιοβὲ ἱπνδγίδδ!Υ ἰγᾶη8]. Ὁ λαλεῖν αηὰ 
ἽΝ ὉΥ λέγειν. 

γν. 15-|8. ΤῊΕ ΒΕΒΌΙΤ ΟΕ ΗΙ5 ΜΟΒῈΕ 
ἙΑΝΟΌΒΑΒΙῈ ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟΕΒ: ΟἩΕΙΒΤ 
ῬΒΕΕΑΘΗΕΒΌ, ΨΗΕΤΗΕΕ ΟΕ ΒΡΙΤΕ ΟΚ σοοῦ- 
ΜΊΣο ετ. 15. τινές, Ατα {Πεβε ἴη- 
οἰυάςά πη τῆς πλείονες οὗ νεῖ. 14 οΣ ποῖ ὃ 
Με ρτείες ἴο δεϊϊενε (80 δἷβο Νν εἰζβ. 
αλνὸ. ἢ. ἀεμέξολε ΤἈεοὶ., 1876, Ρ. 294 
6) τλδὲ δὲ Αροβεῖες δδβ οβιδηροὰ δίβ 
Ῥοΐπι οὗ νίεν. στ ἰβ 'ἴὲ ςοποείναδίε τδδὶ 
ἴποβε ννῆο “ παὰ οοπῆάεποε ᾽ ἴῃ Πἰβ δοπάς 
8βουϊὰ, οἡ τε οἴμεοῖ παπὰ, “ σαῖϑε δῆϊς- 
ὕοπ " (νεῖ. 17) ἔογ ἔβοβε Ὀοπάβὺ ες 
{πὶηκβ πον ποῖ 80 τηυςΐ οὗ ἴπε δτ- 
δοϊἀεπὶπρ οἵὗἩ ᾿ἰ8 ΟἩτίβείδη Ὀσγεῖμσεμ δ5 
οἵ {πε δος ἰπδὲ ἐπε ἀοβρεὶ ἰβ Ῥείπρ 
Ρτγεδοβεά νπῖῃ ρτεαὶ νίρουσ ονεῖ ἃ υἱὰς 
8ἃ:εᾶΔ. Ασοοτγάϊηρίν τινές πᾶν Ὀε τΆΚεη ὉῪ 
᾿ῖ8ε14.--- ΡΓΟΌΔΡΙΥ καί ροεβ ψἱ φθόνον. 
κϑόσῃβ ργεᾶςῃ. .. αεέναϊίγ ἴτοτη δῆνΥ 
δηὰ τί Ὁ" --- ἔριν -Ξ- “ χίνδϊγυ ̓" (ποῖ 
“ βιτς ᾿), 48 οἤεη. φ. Τῇυς., νἱ., 31, 
4:1 Ἔβ.ῇ., Επμνιδη. (εὰ. ῬΑ]εγ), 933 (μετα 
υδεὰ ἰπ ἃ ροοά 56π8ε). ΤῸ ὑνδοπη ἄοες 
ΡῬαυὶ τεΐεσ ἢ [τ μᾶ8 υὑδυδιν θθεπ τλκεη 
ἴον σταηϊεά τῆδι ἴὲ τηυβὲ δὲ ἴο δβ ὑπ- 
Μελιγίηρ Ορροῃεηΐβ, ἔπε ]υἀδίδετβ. 50 
Μγε., ΑἸξ, 1ΓΆ., Εταπκς (εβ8ρ. 5.1.., 1895, 
Ῥ. 772), Πυςδεβπε δπὰ οἴμεγβ. Βαϊ, ἃ5 
Ἦρρι. οἰεασὶγ βῆονβ, ννεὲ ἴανε πὸ στουπάβ 
ἴοτ δβϑυπιίηρ {πε εχίβίθηοε οἵ ἃ ἀεδηϊκεὶυ 
δηι- Ρϑυ πε [εν 8}:-ΟἸσιβιίαθ ρασῖγ δὲ 
Βοπιε (8ο αἷϑο οσι, χμααίςέἑς ΟἈγίςεΐ- 
απὲέν, ῬΡ. 112-113). Αἴ τὲ βᾶτζης εἶπις 
τηϊ15. )εδ᾽ουβυ οὗ ἴδε Αροβίῖε, ἃ τηδῖϊεσ οὗ 
Ρεγβοπᾶὶ ἔδεϊϊ πρὶ, τᾶν ννῈ]1] ἢᾶνε δγίβεπ ἴῃ 
πε ]ενν δ ππρ οὗ τε Κοσηδη ΟΒυτγοὶ. 
ΤΕΥ ψου]ά παΐυγα! ὃς τουβεὰ ἴο βοπις 
Ὀἰείαγηεθβ ὃν Ρδυ]}5 ἐπιρῃδβίὶβ οὐ [δε 
πη ἰνεσβα! γ οὗ της Θοβρεῖ δηὰ ἢϊβ πορίεςι 
οὗ ᾿ῖβ βρεοίδιἷν 1εννίϑη βαρ. Βὰς ἴὶ 
18. ἀπτεδβοπδδῖε ἴὸ ἀϊνίἀε 411 τπε ΟΕ σί9- 
κτίδπϑ οὗ ἔπε Αροβίοϊίς Αξε ἱπῖο σεπεῖϊε- 
ΑἸ σίβείδῃβ δπὰ 1υἀδαίβετβ. Τοῖς ψουϊὰ 
ες πιδὴν εν βῃ-ΟἸγιβείδπβ το πενες 
δνουτεὰ τπε εχίγετηε πιειμῃοάβ οὐ Ἄνεῃ 
ἀοςιτῖπεβ οὗ 1πε Ἰαῖίεσ. (ΟΛ Μ΄ ΟΙἰδβεες 
ἰπβέσαςεινε ἀϊδουβδίοι, Αῤοςί. Αρε, Ρρ. 
393-395, ἀπὰ Ρῆ.., ὕγελγίςέ., ΡὈ. 147, 151.) 
[ε 18 ἱπάεεά υΐεε ροββίδὶε δι τποβε τε- 
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δὲ καὶ δι᾿ "εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν- τό. οἱ μὲν] ἐξτ θα 
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, ἡ, 
ΡΒ. 

" ἐριθείας 5 τὸν ὅ Χριστὸν " καταγγέλλουσιν, οὐχ " ἁγνῶς, " οἰόμενοι 1.5.9. 
θλῖψιν ἐπιφέρειν 4 τοῖς δεσμοῖς μου" 17. οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες 

ἐηύγα. 

1 εξ εριθειας . .. ἴο επὰ οἵ νετς. 16 πὰ εξ ἀγαπης 
ΑΒΌΡΈΕΑΘΡ 17, 23, 37, ἃ, ε, ἔ, δ, 50. βδἢ. ζορ. ἃζῃ. 

Νοη-ταπβροβίτίοη οπηἱν ἐουπὰ ἱπ Ὠ εἰς ΚΙ, 
Ῥίδςςεβ. 80 84]1] εἀά. ν τ 
δῖῃ., Β48., Εὐι.οοά.͵ Τετγι., Νιοϊοσίη. 

ἐ τ Αςἰδ χνίϊ. 3; Οοἱ. ἱ, 28. Οΐεη ἰῃ Αςῖ8. Οηἱὶγ ἱνῖςς ἱπ ΕΧΧ. 
νη Ν.Τ. οοἱγ ἰουπά Ὀεδίάεδ ἰπ [μη χχί. 25; [88. ἱ. 7. 

εχχ. ἴῃ 
ϑίσγαςξ. 

8 ϑεὲε ποῖθ 
υ Οοϊν δεῖ ἰἱ Ν. 

... ἴο επὰ οὗ νεῖ. 1:7 σβδηρε 

(ΒΙΟΒ οπι. οἱ μὲν εξ ἐριθ. . .. δεσμ. μ.), Οἢτ., Τάτι. 

380 ΜΑΒΚΡ, εριθιας ΠΕΡΟ 14. (ϑεε νν8., ΤΑ. ρ. 141.) 

380 Τί., ΝΗ. ([1} ἢ Δ ΓΑΌΕΚΡ, Β48., Οἴγ., Εὐτῇ. «οὐ. Ὑπάτι. Νν 8. οσῃ. 
τον νἡτἢ δϑσα ΒΕΟ, ΟΠ. οοά. Τερ., ΑἸΖ,, νας ἢ. Ὀγαοζεῖ τον. 

4 80 ὨΞΕΚΙ,, ΟἾσ., τ μάγε. ΑἹ] εἀὰ. ἐγειρειν ἢ ΜΑΒΌΡΕΟ 17, 31, Ὁ... νᾷ. 
88}. ζΟΡ. ἅγπι. εἴῆῃ., Αὐρ., Απιῦγϑι. (Ὁ Ρ, Εὐυτ.“οά. φπεγειρειν). 
προσφερειν. 

ἐειτεὰ το πεγε δὲ Ρδυ]ης ΟΠ γι βιίδπβ ννῇο 
ἔοτ βοῆς στεᾶβοῃ ἢδνε ἃ Ῥεβοῃδὶ ρίᾳυς 
δὶ τε Αροβιῖε. (ἡ νν8., ἄιεν. . οὔ 
ΤΑεοὶ., ἴων 2, ὉΡ. 388-380, πὸ ἴἤσχοννβ 
ουῖϊ τῇς ἱπιογοβιηρ βρβοβιοη τῆαι {πεν 
τᾶ πᾶνε Ὀεδη οἷά ἰδϑοῆετγβ οὗ {πε ΟΠυΓΟ ἢ 
ΨΜ}Ὸ δά Ὀεοοπηε ᾿εδίουβ οἵ Ραυ 8 ῃίρῇἢ 
Ῥοπίξίοπ, ἀπά 50 νυ βῃῃβά ἴο ουδισὶρ Πὶπὶ ἀπὰ 
ἀεβίσου 18 ρορυϊατὶγ.) “Ῥδὺ] βᾶγβ πο- 
τοίη πετε ΠΟ Ὦ 1 πᾶνε ποῖ ἐχρεγίεηςςά " 
(Οἱν.).---τινὲς δὲ καί. ΑἸτπουρ ποὶ 
εχρ οῖγ, ἴῆεδε, οὗ σουγβε, Ὀεϊοηρ ἴο με 
πλείονες οὗ νεῖ. 14. καί πιατκβ ἴἢς ςοη- 
τταϑὲ ἢ ἀπε ῥγεοθάϊηρ οἴδαδε. --- δι᾽ 
εὐδοκίαν. ΤῊς ννοτὰ οδπ πιεδη ποίδίησ 
εἶδε Βεζε τπδὴ “ροοάνν}}". Εογ ἰξ ἴ8 
Ρἰδοςὰ ἱπ δηιῆεβὶβ τὸ φθόνος ἀπά ἔρις, 
ἃπὰ τεβυπιεὰ ὃῪ ἀγάπη δεῖον. ΟΛ 
Θίγας ἢ, ἰχ.ν 12, μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ 
ἀσεβῶν. 

νν. 16-27. Αη ονεγν Πα πλπρ πιᾶ88 οὗ 
Δυϊμογιτν 18 ἰη ἔανουγ οὗ ἰγδληβροβίης ἴπεβα 
νεῖ868 45 ἃῦονε (8βεε οτὶϊ. ποῖϊε). ΤᾺ. ἰ8 
ΒΙΠΊῚΡΙΥ ἅπ ἐπιδηδιίοη Ὀαβεὰ οπ ἴπε ογάεσ 
'π νεσ. 15.--- νεῖ. 16. οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης. 
[5 1πῖ|8. ἃ ςοπιρίεῖε ρῆγαβε ογ ἄοεβ ἐξ ἀγ. 
Αυδιν ἴπε ῥγεάϊοδιε τ. Χρ. κηρύσσ. βυρ- 
Ρἰϊεά ἔἴτοπι νεσ. το ὃ ὙὍῇδ ἰδιῖεσ βεεΠΊ8 
τηοβὶ ἡδζυΓαὶ, 48 ἴὶ ρεβεγνοβ ἴῃς σοπιρίεῖα 
Ραγα  ε] ἰβπὶ οὗ πὰ οἰδυβεβ, ννὩϊο ἢ ννου]ά 
οἰδεγννῖβε δε ἀϊδιυτρεὰ Ὁγ οὐχ ἁγνῶς.--- 
κεῖμαι [28 ῥταοιοα!ν θεςοπΊα ρετγῖ. ρα8- 
βίνε οἵ τίθημι. τέθειμαι [5 Ξεϊάοπι υβεά. 
(ϑ8εε αἰ]άεγβίεενα οα Τυϑιη Μ., 4ῤοἱ., ἱ., 
αι. 6.) Εχδςῖν ρῥδγδ1]εἰ ἀστεὲ [ὺκς ἰϊ. 34, 
οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν 
πολλῶν; τ ΤΏεβ8. [ἰϊ. 3, αὐτοὶ γὰρ οἴδατε 
ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα. “᾿ Απὶ ἀρροϊπιεὰ.᾽" 

νες. σ7. ἐξ ἐριθείας. Ηετε νίτγῖυα!ν 
Ξε "" βε  ἤβϑἤπεββ᾿"᾿ (γαῖπε ἴδῃ “ ἐδοιίουβ- 
πε55᾽᾽). Οτὶ ίπα! γ, τπὰ Τμπζᾶςίεσ οὗ ἃ 

[ 
ΤὨρΡὮν!. (τη ρ.) 

ψΟΥΚΕΙ ἴοσ ρᾶυ. Νον παῖ νῃίοῃ ἀε- 
εταὰδεὰ {πὲ πίτεὰ ννοσίκεσ, ἰπ πε εϑεϊπιδ- 
το οὔαπιϊχυϊν, νν88 δ185 ἰδδουγίηρ νν ΟἿ 
ἴον ἢἰβ οννῆ ἱπίεγεβίβ, νυ ῖ]ς τὰ ν85 ἃ βίρῃ 
οὗ τῆε ποῦϊε ἴο ἀενοῖε Ηἰπιβε1 ἴο πε φοπὶ- 
του ννεᾶὶ. Τηΐβ βεῆβε βιιϊϊ8 811 Ν.Τ. 
Ῥαβϑᾶρεβ (Εοπι. ἰΐ. 8, 2 (ον. χὶϊ. 2ο, αδὶ. 
ν. 20, 18. {1}. 14, 16). ϑες Ηρί.᾽5 να]υ- 
δὉϊΪε ποῖς ἔτοπὶ ψῃϊς ἢ ἴῃς ἀρονε ἰβ οοη- 
ἀεηδβεά.---τὸν Χ. [ἰ 8 μαγὰ ἴο βὰν ὑνβεῖπεῖ 
τόν ουρῶϊ το ὃς τεϊδίπεά, [1 ψου]ὰ ΘΑ 51} 
Ὅς δοοουπίεά ἴογ 885 ἃπ δββίπηϊδτίοη (Ὁ 
τὸν Χ. ἴῃ νεσ. 15.---καταγγ.- Α ἀϊβιϊποιίοη 
ὼ8 Ὀεεη ἄγανη δεῖννεεη καταγγ. 85 
ςοπῆπεά ἴο τῆοβε 8εηὶ Ὁ ἐαπες ἐπ 

ύσσ. 45 Δρρί γίπρ ἴο Ῥγεδσβδῖϑ, 
ἱπαϊοάϊης ουγ Πα Ηιϊπιβεῖ. ΓΟ ΔΟΙΥ 
1ΠῈΥ γε αυΐϊϊε βυποηγτηουβ ἤεγε. Οὐ δῇ 
Ἔχοο]]επὶ ποῖς ἴπ ννεβίςοῖς (θη στ ]Ό μη ἰ. 
5) οἡ ἴδε βρεοΐαὶ βἰψτι βοδίίοη οἵ καταγγ.- 
ἃπιοης ςοπιρουπάβ οὗ ἀγγέλλω -- “ῥτο- 
οἰδίπι υνἱτῇ δυϊμοσί εν, 48 σοπηπιββίοπεὰ ἴο 
βρτεαὰ {πε τἰάϊπρβ [Ὡγουρῆουϊ πόδε πο 
Βεδγ τπαπὶ᾿". γν. “ΜΙ τϊχεά 
ταοιῖῖνεδ." ΟἿ. Ριπά., Οἱ... ιἴϊ., 37. μεγάλων 
ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν (ᾳυοιεά ὃν ΑἸ) --- 
οἰόμενοι. “Ρ ἴῃς." 80 “τευθηιν 
ἰπ ἰδῖεγ ατεεκ. ϑεοσηϊά (Α εἰ οέσνεμς, ἱ., 
128) αυοῖεβ οπι Ὀΐο Ομγγβ., Αἰ βεάςβ ἀπά 
Ρῃϊοβίγαῖαβ. ΟΛ Ρἤτγη. (εὰ. 1μοϑ ες), 
τρο, βιβλίον . . . ὅπερ οἴεται δηλοῦν. 
ὙΠατε 15 ἃ βῃδτρ οοπιγᾶβὲ δεῖνεδη εἰδότες 
ἷπ νεσ. 16 δπὰ οἰόμενοι πετε.--θλίψιν 
ἐγείρειν τ. δεσμ. μ. Τδε δαΐαποε οὗ 
δΔυϊποιν ἰ8 ἰη ἰανουγ οὗ ἐγείρειν. ἐπι- 
φέρειν ἰβ Ῥτο ΔὈΪΥ Δη ἀποίεπὶ ρίοββ, ννὩΙ ἢ 
ΤΊΔΥ δᾶνε Τγερί ᾿πῖο βοπηε ἰεχὶ ἔτοπι ἴῃς 
ταλιρίη. ὙΠε Ρἤγαβε ἀρρδγεπίν πιθδπ8 
“10. 8} ῺὋᾧΡ νεχδιίοη ἔογ πὲ ἰπ ΤῊ ἱπὶ- 
τἰβοησηεηῖ ". ὙΠΕΥ διιγ δαιεὰ τμεῖὶγ οὐνπ 

)εαϊουϑβ ἔεξεϊϊπρϑβ το ἴῃς Αροβιϊε, απὰ οουϊὰ 
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Ἢ Βσπι. π]. ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. 
Χ λιωε χχ. 

23 Ρατα]]. 

0 φοττοςὲ καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 1. 

18. “τί γάρ; "πλὴν! 
παντὶ τρόπῳ, εἴτε " προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται - 

19. οἶδα γὰρ 2 ὅτι τοῦτό. 
Υ Μετ τὶν μοι " ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως, καὶ " ἐπιχορη- 

ΧΧ. 47. 
ΖΊακε χχὶ. 13. ἃ Ἐρῆ. ἐν. 16 ἐδ τς ΟὨΪΥ ρασγα]]. ΤὨε νετ ἄνς ἰἰπηεκ ἴῃ ΝΙΤ. 

180 αἷδο Μγγ. ψιτἢ ὈΕΚΙ,, ἀ, ε, ἔ, νᾷ. βγς. γῆ). ξεῖῃ. ̓  δο., Οἢσ., Ττμάσι. Τιὶ., 
ΝΗ. , Τερᾷ. πλην οτι νυν ἢ 
πλὴν ἢ Β, ΑἸῃ “οὐ. ὅ5εεὲ 
85 ἴο ἴδε ἐνπείμαιίος: 

χαρησ. 
ςοσηπηδ ΔΕ. χαρησ. 
Ρίαςς ἱπιετγομαϊίοη δῆ. καταγγ. 

ΑΕΟΡ 17, 588., Αἰ. ΕυΠ. 
8., ΤΑ. Ρ. 103. 

Τί, μᾶ58 σοπιπιᾶ δἴϊεγ καταγγ.; δῖορ δὶ χαιρω, ἀπά οοΐοῃ λἴϊτες 
8. 45 ςοΐοῃ δῆ. χαιρω, 5ῖορ δῆ. χαρησ. 

[ἢ-. ςοοη δῇ. δοϊῃ χ. δηὰ χαρησ. 

. ΤΈΡΗ].πιρ. ΨΥ. οπι. 
ΤΠετῖα ἰ8 τῆυςἢ ἀϊδέτγεηος οὗἉ ορἱπίοη 

ΜΝ. οοἷοη «αῇ. χαιρω, 
Ηρι. δπὰ νδυρβδῃ νουἹὰ 

3 80 Τί., ΑἸΖ,, Ττρ. ἢ ΦΑΒΘΕΕΘΟΚΕΡ, ἃ, ε, 1, 5, νᾷ. 5υτῖ. σορ. ἄστη. ὍΝ.Η., 
γαρ (δε ἰπ πιρ.). δ 8. δε ψ Β. 37, ὅτ, ττ6, βαῆ. ὅεε ἢἷἰβ ΤΑ., Ρ. 68, ψἤετε δε 
βυρρεβίβ τῃδι ἰξ ννὰβ πδίυγαὶ ἴὸ βυρρίαπι δὲ ὈῪ γαρ 48 σοηπῆτπηὶπρ χαρησομαι. 

ποῖ ςοποεῖνε ἃ στεδίοσ ΨΟγγΥ ἴὸ Ηἷπὶ ΠΔῃ 
παῖ Βε βῃουϊὰ Πεδῖ οἵ τῃεὶγ βυοςαβδ ἴῃ 
Ῥτγεδοῃίηρ. 

νν. 18-2.οὃ. ΗἸΒΊΟΥ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΕΑΘΗΙ͂ΝΟ 
ΟΡ ΟΗΕΙΒΤῚ ΑΝῸ ΕΧΡΕΟΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΌΟΟΕΒ5 
ΙΝ ΗΙΒ ΟΑῦΒΕ.---Ν εσ. 18. ΤΠετε δε απ 
1π||ς ἀουδιὲ παι ννεὲ βΒῃου!ὰ τεδὰ πλὴν ὅτι, 
85 ἴπετε νου θὲ ἃ τεπάεπου ἴο οπιῖΐ 
εἰἴπεῦ ννογὰ ἴο βἰπιρ! ἐν τῆς βεπβαε. Κν8. 
Βοϊάβ ἰπᾶὶ πλήν νδ8 ἱπβεγίεἃ δεσαυβε 
ςοργ βίβ ἀϊά ποῖ ποιῖςς ἐπδὶ ὅτι ἰ5 οδιιβαὶ, 
ἱπιγοδυςίῃρ ἃ ργοίδείβ. Βαϊ 15 ἀϊ ίςυ] τὸ 
ἱπιαρὶπα 1815 πυϊβυπἀεγβιδηάίηρ ἱἔδτι Ξιοοὰ 
αἰοπθ. τί γάρ ρτοῦδδϊν ροεβ οἱοβεῖγ ἢ 
οἰόμενοι ρτεςεάϊησ. ““ϑυρροξβίηρ {ΠῈῪ 
Ῥυζροβε, εἰς., ναὶ (με ἡ Οηὶγ ἰδδὶ..... 
ΟΠ γίβε 18 ργεδοῃεά." τί γάρ Πᾶ8 ἰἴβ8 υϑι4] 
οἰαβϑίςδὶ βεπβε. Εοσ πλ. ὅτι ἰπ τπὶ8 υβᾶρα, 
φ Αοὶβ χχ. 22-23, τὰ . . . συναντήσοντα 
μοὶ μὴ εἰδώς, πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα. . . 
διαμαρτύρεται.---προφάσει ε. ἀληθ. Α 
Τφοπιποη δηςΠ6ϑ8Ίι Ὑπὸ οπὲ ῬΔΙΥ͂ 
Ῥτεδομεὰ τἣε ἀοβρεῖ, οβίεηβι ον ἴογ 
ΟἸγίβυ᾽ 8 βᾶκε, γεδ!ν ἴο ραίη τπεὶς οὐνῃ 
εηά5.-- Τῆς δεδβῖ ρυποϊυδίϊοη οὗ ἴπε ποχί 
οἴδυβε 5 ἴπδῖ οὗ Ν.Η., ψψῇο ρίδςε ἃ ςοΐοῃ 
δἴϊιεν χαίρω πὰ ἃ σοπιπια ἴτε χαρησ.--- 
ἐν τούτῳ. Μυϑβιὶ ποὶ τ. πηεᾶπ “πε λοι 
τῇδῖ, ἴῃ βρίϊς οὗ τὴν ἱπιργβοππιεης, Ὁ; γίϑὲ 
18. ργεδοῃεά᾽" 2 [τ βεεπὶβ ἴατ- εις ῃεά τὸ 
τοῖεγ ἰξ τὸ ἢπἰὶ8 ἱπιργιβοηπηθηῖ.---χαίρω. 
᾿Αϑββυπηηρ ἴπᾶῖ Ῥδὺ} 8 Ορροπεηῖβ Πεσα 
Μέγα [ἀδίβετβ, Οοπηπι. πᾶνε Ῥεεη ἀτγίνεμ 
ἴο ἀεβρεγαῖε βῃϊβ τὸ Ὄχρίαίπ Πῖ5 ἴον ἰπ 
τηεῖς Ῥγεδοῆίηρ. Τῆΐδ νεῦϑα ννὰ8 αυοϊεὰ 
πῃ {πὸ εαγὶν Οἤυτγοῖ ἰπ ἕανουγ οὗἉ Πεγεῖίςοβ, 
80 ἴπαι Οἢγ., Τῇ. Μρ8. δαπὰ Τηάγι. ἤανα 
ἴο ῥγοίεβι ἀραϊηβὲ τῃς ἀθυβε οἵ ἰΐ (δεεὲ 
ϑννεῖε, ΤᾺ. Μῤε., ἴ., Ρ. 2090). ὙΠεπ 
τεδβοηδΌΪϊΪγ ἱπιεγργεῖιεδ ἰξ ργεβεηῖϊβ πὸ 
δετίουβ αἰ Βη υ |68. --- ἀλλὰ κι. χαρήσ. 

ΟἸοβεῖν ςοππεοιθὰ νἱἢ τπς [ΟἹ] νης 
νεζβε, δὰϊ οὶ πεοεββαγν ἱπίσγοδυοίπρ ἃ 
πεονν βυιδγεςι (45 Ητη.). [τ Πᾶ5 δἰπιοβὶ δε 
βδτὴς ἴοσοε 45 ἰΐ οὐ μόνον Πλὰ ρτεςεάεά. 
Τῆε κοινή ἔοττι ἔοτ χαιρήσω, κε ζήσομαι 
ἴον ζήσω ἱἰπ ΝΑ͵Τ. (ἡ. ΟἹΑ., ιι., 593, ὃ, 
18 (2 ςεπῖ. Β.5.). Εουπὰ ἴῃ ΧΧ, ᾿νετε 
χαροῦμαι 4150 οζουτβ (ΥΥ -Θ.ἢ., Ρ. 1τοδ, 
π᾿ 8). ΤΗΐβ ἰ8 ἃ ρτορτεββίνε ἔμευσε. ΟΚ 
Ἑοπι. νὶ. 2 (β8εε Βυτίοη, ΜΌγ., Ρ. 32). 
Ῥεῖδαρβ ψγ οἂπ ἀεΐεςϊ, 45 βοπὶθ πᾶνε 
βυρρεϑβίεά, ἃ ποῖε οἵ ἰοποἰἰπεϑ8 δηὰ γεϑίξ- 
πδίίοη ἴῃ 1818 νεγβε (ο΄. οΒδρ. ἱϊ. 21). 

Ψνετγ. τ9. Τῆε οπἷν ἀρράγεπὲ στουπά ἴος 
τεδάϊπρ δέ ἰ5 115 ἀϊβῆσυϊεγ. γάρ (ἡ ΈΙοΒ 
μᾶβ βτθδῖΥ ργεροπάεγαϊίπρ δυϊδοπ) 
ξῖνεβ τῇς τεδϑοη ἕοσ (ῃς οοπείπυδηςε οὗ 
δ8. )ογ.---τοῦτο. Ὑδεῖε ἰβ πὸ πεεά ἴο 
1ἰπιὶὲ τῆϊβ τὸ μἰβ σαρεινίν (8ο ΚΙ.), οὐ μὶδ 
ννοστῖεβ ἂπὰ τὰ] ()ε ὟΝ., 1.8τ.).. [τ ἰ5 
υϑεά ρεπεσγαῖν οὗ πὶβ ῥγεϑεπὶ οἰγουπι- 
βίδποεβ. τοῦτο . . - σωτ. ἰ5 αυοϊεὰ ἔτοτ 
7οὉ χίϊϊ!. τό (ΧΧ).---σωτ. δε [41] τὸ 
866 ΨΥ τ8ϊ]8 βΒβουὰ θὲ ἱπιεγργειεά δ5 ἴδε 
ἤπαὶ ἐβομαϊοϊορίοαὶ βαϊναϊίοηθ (80 δ ̓8., 
{πῖιτ., ΚΙ., εἰς). ὙΠετα ἰ ποιῃίηρ ἱπ ἴδε 
ςοπίεχι τὸ ᾿υβιΠὙ βυς ἢ ἃ τπουρῶς. Ηε 
848 Ἔνεγυ γθᾶβοῃ ἴο ἢορα, δε [6}15 {Πεπὶ, 
τῃδῖ ἢς νη} βεε ἴῃ πὶ δραὶπ ἴῃ ρεδοε (νν. 
25-27). ϑυτεῖν ες ἰβ τηϊπκίπρ ΟΠ εΗ͂Υ 
οὗ Πὶβ ργοῦδοὶς τεΐίεαβε, δῃ εχρεςιδιίοπ 
ΜΟΙ δάπηίγα ]ν δοσογάβ νν τ ἔπε ἡλνουτγ- 
4Ὁ]ε νῖενν οἵ Πὶβ οᾶδὲ ψψῃϊς ἢ νγν85 ενίάεπῸν 
Ὀείηρ ἴάκεη δὲ ἔοπιε. ὍΤὴϊβ ἱητεγργεῖδ- 
τἶἴοη (Οἢτ., τὴν ἀπαλλαγὴν λέγει) ἰδ 
ΒΙΓΟΠΡΙῚΥ βυρροτίεά Ὀγ ἴπα βεῆβε οἵ ἴδε 
ννοτγά ἱπ ]οὉ. χῆΐ. 16, ἔτοτα ννδῖοῃ ἴ᾿ 15 

Βετε φυοιϊεά, νΒεγα [Ρ .. μᾶ5 ποῖ ἴδε 
ἀϑυὶ ἀεερες πιεδηΐῃ ΠῚ δεϊοπρβ ἴο 
πῃ τῆς Ῥτορμῆ. δπὰ Ῥβ58., δυῖ βἰρηιῆεβ 



18--2Ι. 

Υίας τοῦ Πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 20. κατὰ τὴν " ἀποκαραδοκίαν ὃ Οπϊγ 
καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ “ παρρησίᾳ, 

ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε 

21. Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν,͵ Χριστός 3 “ καὶ διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 

εἰ ῥαςΞῖνι. ἀ1ὑκε ἱ. 46; Αςἰδ χίχ. 17. 
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ΓΑ]. ἐπ 
οι. νἱϊὶ. 

τ; 8εε 
τί σζβοῆς, 

Ορωδες,, Ῥ. 
150 ΗΠ. 

ςΑςἰϑ ἷν. 13, 
χχν ϊὶ 31 

ε (ὦ). 1 (οντ. ν. 6. 

1Ῥχοῦ. ἴο ὃς βρεῖϊ τῆ ἱῃ Ν.Τ. ϑ8εε ΝΥ -ϑ.ῇ., ἰ., 8ὶ 5, 11, ἃ. 

3Ὲ, κε, ἃ, ε, ἢ, νξ. ξο. δά ἀ ἐστιν. 

νἱοίουυ ἱπ ἃ οοπίεβι ἔου {πε τίρῃι. Ολ 
αἶβϑο 2 Οον. ἱ. τὸ ἢ, ἃ ρΡαβϑβᾶρε ργεοίβεὶ 
αἰκίῃ ἴο τπἰβ, ΒΟ ἕδλνουτβ ἴῃε δῦονε. 
ἰάεα οσωτηρία. [δε Πηὰ τἴδαῖ Ζαῃπ υ8ε5 
Αἰτιοϑὶ ἴπε βᾶπὶε διρυπηθηῖβ, υϊπατγάτ᾽ 5 
Ζεϊίσελγ., 1885, Ρ. 3.00.1] ΤἼΒ νεζβε ἰ8 
{ἰπκεά ἴο νεσ. 12 ν νεῖ. 1ι8. Ης ἀαβίγεβ 
ἰδεῖς ργαγεῖβ ἴοσ ἀεϊίνεταπος, δπὰ ἴδε 
Ρτοπιίβεά ϑρίγι: οὗ Ὁ γίδι (κα χὶΐ. 12) 
ἴο ρῖνε Πίπι ννἱβάοπι {παῖ πε πιῶ ἱκπον 
δον ἴο ἂςῖ. [ἴπ ἂπῪ οϑβε (ἔπε ἱπουρπῖ 
Οὔόββεβ δ[β πιϊπὰ ἰπδὲ πε πιᾶν 811} ὃς 
οοπάεπηπεά) πε πορεβ ἴο ρίογι ἐν ΟὨσίβι 
ψΠεῖπες ἴῃ 1 οὐ ἀεδῖῃ.---ἐπιχορ. Τῆς 
ΑΌϑεπος οὗ ἔπε τγίίοϊς ἰ5 ΠῸ γεάβοῃ ἴογ 
7οἰπίπρ ἔπιχ. οἰοβεῖνυ ννῖ δεήσ. υπάᾶεΓ 
δε φονετππηεπὶ οὗ ὑμῶν. ΤΠε ρεη. τοῦ 
πν. Ἴ. Χ, ἰβ5 αυἴτε 5βυβῆςίεπε ἴο ἰβοϊδις 
ἔπιχ. “ὙΠε ΒΌΡΡΙΥ ρίνεη ὃν ἴῃς ϑρίγις 
οὗ ]εβϑὺ8 ΟἸγίβι.᾽"" ὙΤη18 18 τῆς ϑρίγι 
Ροββϑεββεὰ ὃν Ομγίδὲ Ηἰπιβεῖῦ πὰ Ἴοπι- 
τηυηϊοδίε τὸ 8]} ψῆο δϑάε πῃ Ηἱπὶ 88 
τηεπηδεῖβ οὗ Ηἰβ Ὀοάγ. ΟὗἁὨ οουτες Ραυὶ, 
αἱ τἶτπιςβ, γα] ἸΔςπιθῆε8 ΟΠγῖδὲ ἢ ἐπε 
ϑρίγιι, 6... 1 Οοτγ. χν. 45, 2 Οος. {ἰϊϊ. 17. 
Τ. τ Οον. νὶ. 17. Τῆϊβ ἰδεπιϊβοδίίοη 
ΒΡΙΪΏΡΒ ἀΐγες ΠΥ ἴσοπλ 8 οὐνη βρίγιτυδὶ 
Βιδίοσυ. “Τῆς ἤγβι " ρηδυπηαῖῖς ᾿ ἐχρετὶ- 
ἐποα ῬαὺἹ παὴ ννᾶβ δῃ δχροζίεπος οὗ 
ΘΒ γίβι "᾿ (αυπκεῖ, γψέγάπμηρεη ἀ. Κεὶϊ. 
Οεἰσίος 3, Ῥ. οι). ΟΥ. ἴοσ τῆς ννογὰ ἐπιχορ. 
ἘΡ αὐ Πίορη., ᾿., το, τοῦ Θεοῦ τοῦ καὶ 

λέγειν καὶ τὸ ἀκούειν ἡμῖν χορηγοῦν- 
τος. “Α Βυϊίαδῖε δἀπὰ Ἴοτηπίοη ψογὰ 
ἴοσ ἴδε αἴνεγ αοά, ... Τῆε ρεπεγοβίυ 
οὗ [15 οτἱ βίη βυγνῖνεϑ ἰη ἴῃς τγαηϑίεσ "ἢ 
(αἰ!άἀετβίεενε αὐ ἰοε.). 

Μετ. 2οθβ. ἀποκαραδ. ΤΕ οοποεη- 
ἰγαῖθά ἱπίθηβε μόρα ᾿νῃϊοἢ ἰρποόγαβ οἴμοι 
ἰπιεγεβῖβ (ἀπό), δηὰ βἰγαϊῃβ ἴογννασά 85 
ψ ἢ ουϊδιτειοῃεὰ πεδὰ (κάρα, δοκεῖν). 
ΟΥ΄. Βοπι. νὶ"ν 19, ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία 
τῆς κτίσεως ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν 
τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται. Τὴε νετῦ ἀπο- 
καραδοκεῖν ἰ8 ἰουπὰ ἰη ΡοΪγΌ., ΡΙιῖ., 
]οβερῃ., Αφυΐίδ. --- αἀἰσχννθ. νεῦγ ῥτγοῦ- 
ΔῸΪΥ τεΐεγβ, ἱπ {πε πιδίπ, ἴο Π18 οὐνῃ ζοπ- 
ἄυςτ, τε ἄαπρεν οὗ ἀεηγίπρ ἢὶ8 Τογὰ 
ὑπάετ βίγεββ οὗ παγάβῃίρβ, Ὀυϊ ἴπογα 8 

αἶ8ο ἱπνοϊνεὰ τπε τπουρῆι οἵ ΟἾτγίβι 8 
τχεδῖπηεηΐ οὗ πὶ. ὙΠ[ι86 ρίνεβ ἴδε ἴσὰς 
ΔπΕ Πεβὶβ ἴὸ μεγαλυνθ. --παρρησίᾳ. νΥε 
ἅ1Τε ἰποϊίπεά το Ὀαϊίενε ἴπᾶὶ π. ἘΣ ἰϊ8 
Ἰϊξεταὶ τπεαπίηρ, θοϊπεββ οὗ βρεεςῖ, ἴογ 
ἢε 48 Ῥείΐογε πίπὶ ἴμε ἄδηρεῖ οἵ ἀεηγίης 
ΟΒγῖβε. ΟΥἁὨ οουγβα ἴπογε 15 ἱπιρ!εὰ τῇς 
ἰάεα οἵ σουγᾶρα ἴῃ δὶβ ννμοῖὶς Ὀδεδτιίηρ. 
Τῆς ννογὰ ἰβ ἐγρίςαδὶ οἵ τῆς διιτυάε οὗ της 
εαυῖγ ΟἸγί βεδηβ.-- -καὶ νῦν. Ηἰ5 ττἴΔ] 15 ἴῃ 
τος Έ88. “6... θανάτον. Τδετῖε 

15 Βοπιε ἔοτοε ἰπ Μεγετγ'8 βυρρεβίίοπ τπδὶ 
Ῥαββίνε νεγὺβ ὅγε υβεὰ δεῖ ἔξέχωις Ῥαυὶ 
ἔεεϊβ. Πἰπηβε! τπ6 ογραη οὗ Ὀϊνίης ννοτκ- 
πᾷ. ἐν τῷ σώμ. ““ἴπ ΠῚῪ Ρεζβοῃ." σ-. 
ἰπ Ραυ] 8 δἰνναυβ ἃ Ἵοοϊουτε88 ννογὰ, {πε 
οτρᾶη οὗ ἴδε ψνχή οἵ ἴπε πνεῦμα, ἀηὰ 
τακίπρ ἰϊ8 σμδγαοῖεγ ἔγοπι ἐϊ8 σοπδβειτατη 
Ῥτίποιρὶς. 16 Πε ἰίνεβ, ἰὲ Ψ}]} 6 ἴογ τῃε 
Βεσνῖος οὗ Οἤσίβι, νος ἢ ἰβ ἴπε Πίρπεβὲ 
Βοποὺγ Π6 οἂη Ρᾶυ ἰβ ογὰ. [1 ες πδ88 
ἴο ἀϊς, (τη δἰβ τεδλάϊπ68β ἴο επάυγε ἀεαῖῃ 
δηὰ Πὶβ σαἷπὶ οουγαρε ἴῃ επάυτίπρ Μ1}} 
δε ἴπε τηοβὲ εἱοαυεηῖϊ ἰεβιϊπιοπυ [0 ἴῃς 
ΜΟτἢ οὗὨ ΠῚ5 ἔοιά. 

νν. 21-22.. ὈΕΑΤῊΗ ΟΚ ΜῈ ΜΕΑΝΒ 
ΟΗΕΙΒΤ ΒΟΚ ΗΙΜ.- νεῖ. 21. ἐμοί. ΜΝῺΥ 
τῆ 8 επιρμδβὶς ἢ Ης Κηὸν τδπαῖ, αἴτεγ ἴῃς 
ἐχρσεββίοη οὗ δίβ Ἰογίιϊ οοηβάεςπος δπὰ 
Βορε, ἴδε ψογὰ θάνατος ννουϊά οοπιε 88 
ἃ 85Ποοκ ἴο δεῖς πιὶπάβ. ὙΠεγε οου]ὰ ὃς 
ΠΟ αυεδίίοη 88 ἴο δον πιεὴ ἰπ ρεπεγδὶ 
τε σοποεγηίηρ [Ππὸὶ ἀπά ἄεαῖῃ. Βιιϊὶ ἤξ, 
πε Αροβεὶε, οσουρίεβ ἃ ἀϊβεγεπι βιαπά- 
Ροΐπε. Τῇὶβ βιαπάροίπι ἢ πιυβὶ ἐχρί δίῃ. 
ἴῃ βρίϊε οὔ Ηδυρι᾿ 8 βίγτοπρ δγριπιεηῖβ ἴογ 
τακίηρ τὸ ζῇν, ποὶ 45 ὈοάΠν [{ε, θα 48 
1|ὸὶ ἴῃ ᾿ξ φεπεγαὶ σοποερτίοη (Ἰποϊυάϊης 
πε ἤπΐυτε οχίβίεπςα), 'ννὲ σάπποῖ δεῖρ 
ἔξεϊ!ρ παῖ τῆς ἀπο ς5815 οὗ ζωῆς τἀπὰ 
θανάτον (νετ. 20) πεςεβϑἰϊδῖεβ {πε βαπὶ8 
οοπιγαβὲ θεΐννεεπ τὸ ζῆν ἀπά τὸ ἀποθανεῖν. 
[Καδίβος, Ἐςελαίοίοριίε ἀ. Ῥαπίις, ἢ. 134, 
8065 ἴπε ἰεηρτῃ οὗἉ βαγὶπρ ἴπαὶ Ρδυὶ ἀοεβ 
ποῖ Κπονν ἴδε οοποδριίοη οὗ ᾿ἰἴδ 85 δῃ 
εἰς] χυδίν; τπαὶ ἰς αἰνναυβ πιεᾶῃβ 
ἴοσ Ἠἰπὶ βι ρν ἐχίσέεπες. ῬτΟΌΔΟΙν ἔπεσα 
ΤΔΥ δε πιοῖα ἴσῃ ἴῃ τΠϊ5 τῇδπ νὰ ἃγὰ 
αἱ ἤτβι βίρδϊ, ἴτοπὶ οὖς ἀϊβεγεπὶ πιοάεβ 

υγναθί 



428 

{0 4]. 1,. 20; τὸ ἀποθανεῖν, 
ςοπίγϑεὶ 
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κέρδος. 22. εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν ΄ σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς 
οτος. ΨΗΙ!. ε ἔργου ἷ - καὶ τί αἱρήσομαι 3 οὐ " γνωρίζω. 23. ' συνέχομαι γὰρ ὅ ἐκ 

ε 8:ε ποίεε τῶν δύο, τὴν "ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς " τὸ ' ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, 
τ: 

1 ὕῦος. χὶϊ. 
3, χν. χα; Οδ]. ἱ. τσ αἱ. 
ςοπείσῃ. 

ἐ τμυκο χίϊ. σο; ο΄. 2 Οοτ. ν. τς. 
ἸΑΙ͂δΟ ἰῃ [υὑὑκο χίΐ. 36 Ξ- τοίυσῃ. Νοῦῃ ἰῃ 2 ὙΊπι. ἷν. 6. 

Κ Αρρας. ἴδε οπὶν ΝΎ. Ἂχ. οἵ τ8ϊ5 

1 ΒΟ, Ο.1». νᾷᾳ-.» [τεπίπϊ, Νἱςεοσγίη., Ασηθσβι., αἱ. δἀὰ ἐστιν. ΝΗ. τεδά ἐργον,--. 

3Β αιἰρησωμαι. Β4858 τι αἰρησομαι;; 50 ὟΝ.Η. πιρ. 

8 80 δβοπιὲ τηΐηη., Τῆάγι, Ἑάά. δε ἢ ΦΑΒΟΕΕΘΚΡΕΡ, Ο.Ἶ,. νε. δο. 5υτρ. ξιίβ. 
88}., ΟἾγ., Ευτῃ.οοά. Μιοιοτίη., Αππδγβι. 

ὁ ῬΕΕΟ οπι. εἰς. 

οὗ τπουρῆϊ, ἱπο!πεᾶ το δότε. Τὸ πὲ 
7εν ἢ πιϊπὰ ποη-εχίβίεπος νν88 οογίδί ΠΥ 
οπα οὗ ἔπε πιοϑὲ τεσ 8]ε ἰάεαβ Ἵοηςεῖν- 
4016.}] 17 1 πηεᾶπὶ ἴοσ Ῥδὺὶ] ννεδιῆ, 
Ῥοννεσ, βεϊργδιιβοδιίοα ἂἀπὰ τε [ἰκε, 
ἴδῃ ἀεδῖῃ ᾿νουἹά Ἰοοπὶ ἴῃ τος οὗ Πἰπὶ 
ΜΙ ἴεττοσ. Βαϊ [ἶὸὶ ἔος ἀνε τηεδπβ 
ΟἸχίβι. Ηε ἰβ οπε ννττἢ Πἰβ ᾿οσὰ. Απὰ 
86 Κπον ἴδε ἀδδίῖῃ ἰἴ8ε 1} σδηποῖ Ὀγεαῖ 
τῆδι υπίοη, ἰτσαπ ΟΠἱν πλδκα ἴἴΐ τῆογε σοπλ- 
Ρίεϊε (Ὀεοδυβε ἀεὶ ἰβ σὺν Χ. εἶναι, νεῖ. 
23). ΤΏυβ ἴξ τηυβὲ δε δοῖυδὶ ραίπ, ἃ 
ἀεῆηϊίε δἀάϊτίοη το δἰβ ἰογ. Οὐοπίγαβι 
πε τπουρδὶ οὗ 4οε. οὗ Βαν., χὶν., 12, 
ἴῃ βοπῖα ἄερτες βἰπυϊαγ: “τῆς τἰρῃϊεουβ 
}υβεγ πορε ἔοσ ἴδε επά, δπὰ υἱίπουϊ ἔδαγ 
ἀερατὶ ἔτοπι (πἰ8 μδδίδιίοη, θθοδυβε ὑΠῸν 
πᾶνε ψ τῇ ἐπεε ἃ βίοτε οἵ ψψογκβ ργεβογνεά 
ἴῃ {Γεδβυσιεβ ".--κέρδος. Οὐ. ΥΥΙβά. [1], 
2, ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 
καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 
καὶ ἡ ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα οἱ 
δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. [Ιπ 8ῆδτγρ σοηπίγαβῖ ἴο 
ῬΑυ]β βιδίεπιεπῖ, οὐ. 1ἱθαπίυβ, Ογαέ., 
ΧΧΝ],, Ρ. 5905 4 ἰαυσιθα Ὁγν ΜΝειϊδβιείη): 
πάντως οἷς βαρὺ τὸ ζῇν κέρδος ὁ θάνατος. 
8εε πυπΊεγοιιβ ἂρὶ {ΠἸυϑιτατίοηβ ἱπ Ὑ εῖ- 
βιείη. 

Μεγ. 22. Τὸ πον πε ἀϊνεγϑιτῖεβ οὗ 
ἱπιεγργεϊδιίοη ἴὸ ᾿νῃϊο ἢ τπϊ8 νεγβὲ δδ8 
ἵνεῃ σίβε, ἰξ ἰβ ἐπου ρῇ ἴο ποῖε ἔπδῖ ἴῃ τπε 
τϑὲ οἴδυβε Ηρε. ννου]ὰ βυρρὶν ζῆν ἐστιν, 

ΜΉ1ε ΝΥ 8. δυρρεβιβ κέρδος. ΟἸΠΕετΒ τεραγά 
1ῃε ἤγβι ἵννο οἴδυβεβ 8 ργοϊδβὶβ (τοῦτο 
νηλνρρνὸς ὁ ὉΡ {πε ννοτά8 ργεςεάϊηρ), πιακίπρ 
ἴδε δροάοϑβιβ θερίη υυἱῇ καί. Τῆς οοη- 
εχ βυρρεβῖβ δὴ ἜἼχρδπαιίοῃ πιοσγε βίτηρ]ε 
δηά τήοστε πδῖωγαὶ. Ῥδιὶ πα8 βουρῃϊ ἴὸ 
σοηνίηςε ἴπεπὶ ἴπᾶὶ δαὶ 85 ΠΟ ἴδῖτοσ 
ἴοτ πίπὶ; παῖ, ὁπ τῆς Τφοπίγασυ, ἰξ ἰδ ριγα 
βϑϊη. Ὑεῖ Πα ν"}}} ποῖ ἤᾶνε ἴπεπὶ βιρροβε 
ται τπετεΐοσε {πὶ ου βαγῃ (ἐν σαρκί, [Π{π 
νὴ πὲ δπουτηργαηςε οὗ βίη! ἢς8}) ἰβ 
ἃ Ὀυγάεη ἀπά ἃ ἴγουδ]8. [π τε εἰτουπι- 
δίδποεβ, 88 ἢε ροίηιβ ουξ ἱτητηεάϊδιαῖγ, ἴὲ 
8 Ῥτοῦδοϊν δεβὲ ἔοσ ἢἰπὶ ἀπά τε. Απά 

Ττρ. γαρ ἰῃ πη. 

δε ΨΜ] γῖνε ἃ ρῥγεϊπλίπασῪ δίπε οἵ 18]5. 
Μαυβὶ ννε ποῖ βυρρὶγ μοί ἐστι, ἰπ τῃουρδι, 
ἴῃ τε ἢτβδὲ οἰδυβε ΤὨΪΒ ἰβ βυρρεδιεά 
Ῥοῖῃ ὉγῪ ἐμοί Ρτεςεάϊπρ δηὰ Ὁγν ἴδε μοι 
ψΜὨΙΟὮ ἐο]οννΒ. ἐστί ΠΔ5 ἴο ὃε ξυρρίϊεά, 
ἀπ τιεάϊγν, ἱπ ῬοΙΏ οἴαυδεβ οὗ νεῖ. 21. 
ὙΒετῖε ἴβ πὸ ρτεδίεσ ἀἰβησυ εν ἴῃ ἀοίηρ 50 
ετε. “"Βυϊ ἰξ πὸ ἴῃ ἴδε βεβὴ θὲ τιν 
Ρογίίοη, {μ|8 πιδᾶπ8 (50 ΨῈ σῃμδβί δἷβὸ 
ττπβίαϊε {πε ἐστί βυρρ!ϊεά ἴῃ Άτϑι οἴλαθε 
οἵ νετ. 21) ἕοσ πιε ἔγυϊ οἵ (ἐ.ε., βρειῃρὶηῦ 
ποπι) ἰαρουγ." τὸ ζῇν [8 αυδ᾽᾽πεά Ὁγ ἐν 
σ.» Ὀεοαυδε ἴῃς Αροβίΐε ἔεϊὶ τμδὲ ἢς οου]ὰ 
ποῖ τεραγὰ ρηγϑβίοδὶ ἀεδῖῃ 88 φὐεδεδιις 
δῖ5 16. ᾿εδὶῃ οηἱν τοεᾶπὶ εἰ πε, 
τπεγείοσε ἢε τηυδὲ ἀεῆπε ψἤεη με ψδμες 
ἴο βρεαῖΐκ οὗ 1ὰὸ οὐ τῃϊ5. εδγίῇ..---αὶ 
ἔργον. Ἐοτ {δε βθταὲς 8εε 58. οἷϊι. (εἰν.) 
13, ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σον Χο; 
σεται ἡ ὙΙ Ννὶϑά. 111. 15, γα ἀλαμενι 
πόνων ὁ καρπὸς εὐκλεής. ΑΡΓΥ ὙΠΡΏγ]., 
καὶ τὸ ζῇν ἐν σαρκὶ οὐκ ἄκαρπόν μοί 
ἐστιν" καρποφορῶ γὰρ διδάσκων καὶ 

ων πάντας. ---τί αἱρήσ. τί δλ5 
Ῥσγδοιῖοϑ!ν οὐυδιοά πότερον ἔτοτῃ Ν.Τ. [ἰ 
18 αυϊῖε παίυγαὶ ἴο πᾶνε ἴῃς ἔαϊ. ἱπάϊολι. 
ἰῃ ἃ ἀεἸθεγαῖϊνε βεηίεηςε.--- γνωρίζω. [τ5 
ἰηναγίδϊα πηεαηὶηρ ἴθ Ν.Τ. τῷ “τολίε 
Κηοννῃ ", ΤῊΪΐδβ βεῆβς βυϊῖβ αἰπιοβὶ ὄνου 
ἰπβίδηςε ἱἰπ υΧΧ. 80 δΒεζε, “1 ἀο ποῖ 
τῆᾶκε κποννη,᾽" “1 σδπηοὶ ἰ6}}"". 

ες. 23. συνέχομαι δέ (1 ταοβὶ 
δυῖμοττ.). δέ -Ξ ““ταῖμεγ". ΟΥ̓ Ἐοπι. ἵν. 
20.--οπ,Ἴυνέχ. ἐκ. ΑΡρρδτεητὶν ἴμε ἰάεᾶ ἴδ 
ἴῃαι οὗ ἃ ϑίτοηρ ργεββυῦγε δεδείπσ ὑρὸπ 
Βἰπὶ ἴτοπὶ (ἐκ τῆς βουγος) ἵννο βἰάεβ δηά 
Κεερὶπρ δἰπὶ πιοιίοη]εβ8. --- ἔπιθυμ. εἰς. 
ΟΥ̓ Τῆυς,, ἰν., 8:1, ἐπιθυμίαν ἐνεπόιν τοῖς 
᾽Αθην. συμμάχοις ἐς τοὺς Λακεδ.---ἀνα- 
λῦσαι. Αοτ. οὗ πιοπιεπίδσυ δοίΐοη (δος 
Βυτίοη, Μ0Τ'., Ρ. 50). Οὶγ δεῖε ἱπ Ν.Τ. 
ἴπ 1Π18 βεπβε. Οὐ, 2 Τίπι. ἵν. 6, ἀνάλυσιν ; 
ῬΠΠο, ΕἸδος. αὦ »., τὴν ἐκ τοῦ βίον τε- 
λευταίαν ἀνάλυσιν. Ετεαυεηῖ ἰη ΓΧΧ δηά 
Ιλῖβ ἀσεεκ -Ξ ἀεραγι. [π Ῥοϊυδ. [ἃ ἀϑυδιν 
ταθϑηβ εαβέγα ηιουέγέ. ---σὺν Χ. εἶναι. 
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πολλῷ! μᾶλλον "᾿ κρεῖσσον" 24. τὸ δὲ " ἐπιμένειν ἐν 2 τῇ σαρκὶ ἀναγ- 5 ο( Μεῖκ 

καιότερον δι᾿ ὑμᾶς. 25. καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ συμ- ζοτ. νϊ. 
παραμενῶ ὃ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν " προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, αν, 

26. ἵνα τὸ " καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί,( διὰ ἔλα ὌΝ 

Ῥϑεε γοῖ; τ ἕωρε: χνὶ. γ δὰ Βοπι. χὶ. 23. ο ΙΒ ἔτους τεχὶ παραμενῶ, ο΄. τ Οος. χνὶ. 6. 
οἵ ν, 12 ἱπ ἀϊβεγεπί βοῆδβα. 4ᾳ ΟΒδεδσαδοιεγίδιὶς οἵ Ρ.. 4.7.. Βόσγῃ. ἱν. 2; 1 Οογ. ἰχ. 15, δῖδο 2 

1 50 ΝΜ ῬΕΕΒΟΚΙΡ, ἔ, νᾷ. ρο. βυττ. ἄγγῃ. εἴῇῃ., Οῆσ., Ττμάγι, Ἑάά. δὰά γαρ ἢ 
ΡΑΒΟ 6, το, 17, 31, ΟἸεπ,. 51, Ἐυ οοά. Απηδτδὶ., Αὐρ. ΚΥ8., ΤΙΚ,, Ρ. 120, Αβϑίρῃβ 
ἴδε οπϊββίοη ἴο οάγοίδεββηθββ. ὨἜΟ, ἀ, ε, Νιςοϊοσγίη. ποσω. 

3 80 ΑἸξ,, Ττρ., Μυι., 8. ἢ ΒΌΕΕΟΘΚΙ,, Ὑμάτι., ΤΉΡΕΙ., Ο.1.. νρ. Τί, ΥΝ.Η. 
οπι. εν ἢ ΦΑΟΡ, ς, Κ, ο, ΟἸεπι., Οἐ., Οἢσ. Μυτ. {πῖηκΚβ ἐν πιῖρῆςϊ δαϑ:}ν ἢανε Ὀδθη 
αὐϑογθεὰ ὃν τς ἤπαὶ βυ!]ῦὶε οὗ ἐπιμένειν. ΝΒ. βιρροβεβ ἰΐ ννᾷβ ογηϊτε ἃ οἡ {πὲ 
ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ρΡα88. {κε χη. νί. τ, ΟοἹ]. ἱ. 23, Πεγε ἐπιμ. ἢ45 ἃ ἀϊβεγεηι πηεαπίηρ. 

5.80 Μγε. ννίεῃ ὈΞΕΚΕΡ, ΟὨτ., Τμάτε., ΤΆρΡΕΙ. Ἐάἀά. παραμένω νυ ΑΒΟΌΡΕΟ 
17, 20, 31, 67" ", ἀτὴ., Εὐτῇ.οοὰ. 

4 Ἐ6, ἢ, καὶ Ρίαςε εν Χ. !. δἤεσ ἐν ἐμοι. 

Ἑτοπὶ τδϊ]5 ραββαᾶρε δηὰ 2 Ὅος. ν. 8 (θυ 
866 4|50 1 Τεβ8. ν. 10) 45 οοτηραγεά νν τῇ 
ΟΠ εΓΒ, 6... 1 ΤΏ ΕΒ5. ἰν. 15,1 Οοσ. χν. 51, 
Βεγβς!]. (Ν.Τ΄ ΤΑοοὶ., ἰϊ., 26ο 8.), Τεῖςἢ- 
τηδπη (οῤ. εἰέ., ῬΡ. 57-59), Οταίε (4ὁ- 
λαμάϊ. Ο.υ. γμεϊπεάσκον ρειοἑνι., Ῥ. 276) 
δηὰ οἴπειβ Ἴοοποϊμἀς τῃδὶ πε Αροβίὶε 
οδαηρεά Π΄8 νίεννβ οἡ Ἂβομδίοϊορυ ἴῃ Π8 
Ἰλίεσς γεᾶσβ, ἀπά εβρ. ψἤῆεη ἀεδιῇ βίδασεὰ 
Ἀϊπὶ ἰπ ἴῃς ἴδαςε. [1πϑίεδά οὗ βυρροβίπρ ἃ 
βδ'εερ {ξοίφασθαὴ ἀπε] τε Ῥαγουβίβ, ου᾽ 
εἶθϑε τῆς ἀϊτεςι ἐχρετγίεπος οἵ τπδῖ εἐνεηῖ, 
86 πον δε]ίενεβ τπδί δίτεσ ἀδαιῃ πε δου] 
ἰ8 ἱτηπηθάϊδιεὶν υπίτεά ἴο ΟἾτῖβε, [κ ἴβ, 
Βοννενεσ, μαζαγάουβ ἴο δυϊὰ ἃρ ἐβομδῖο- 
Ἰορῖςϑὶ τμεογίεβ οὐ ἴπεϑε ἰβοϊδιεὰ υτζέετ- 
δῃςε8 οὐδε Αροβιῖε. Ηδξ μᾶ8, ρράγεπιϊυ, 
πο ἤχεά βοῆεπηε οὔ τπουρῆϊ οη τπε βυδήεςι. 
Τε Κεβυσγεοιίοη 18 ποῖ Ὀεΐοτε ᾿ἰβ πιϊπὰ 
δῖ 411 ἱπ τΠῖ8 ραββαρε. Ηἰβ Ἄβοπδίοϊορυ, 
88 Ὠδβη. (Τὰ. 1,Ζ., 1808, ςο]. 14) ννεὶ] 
οὔβεσνεβ, πιιβὲ σαῖποσ Ῥ6 οοποεϊνε 848 
ἐλπίς. Πεδῖῃ οαπποῖ ἱπίεσταρὶ ἴπε [ἰε 
ἐν Χριστῷ. ΤἼΙΒ ἰΒ ἴπε ργεραζαϊίοη ἴοσ 
Βεΐηρ σὺν Χ. Ενεη σοπίεπιροσαγυ [6 νν 188 
τπουρῆς νν88 ΤἈπλ] αν νυ ἃ δίπλα ἰάεδ. 
80, ἐ.9., Ταποδηια, ͵αγγέκγα, 8: “ΜΝ Ώεα 
με τὶ ρῃίεουβ ἰεανε πε ννοτ] ἃ τπεν δϑοεηὰ 
δὶ οποε δηὰ βίαπά οἡ πίρῃ" (ννεῦεσ, 
1ελγόη ἀ. Ταϊνιμά, Ὁ. 323). 866 αἷβο 
ΟΒασίεβ, Ἐϑελαίοίορν, Ρ. 309 Η..---πολλῷ 
κιτιλ, [τ βεεπὶβ πεοεββᾶγυ οσ ἴῃε βεηβα 
ἴο ἰπβετῖ γάρ «τ τπε Ὀεβὲ δυιῃογίεεβ. 
Τῆε ἀουδ]ε σοπηραγαδῖ. 8 [αἰγὶ γ οοτηπιοη. 

νν. 24-26. ΗΙ5 ΡΕΕΒΕΝΤΙΜΕΝΤ ΤΗῊΗΑΤ 
ΗΒ ΨΊ1}, ΝΊΒΙΤ ΤῊΗΕΜ ΑΟΑΙΝ.---  οσ. 24. 
ἐπιμ. βεετβ σοτηπιοη υνἱτθ δὰ] ἰπ ἃ 
ςοϊουτίε88 δεῆβε.---ἐν. [τ ἰ8 παγὰ ἴο ἀε- 
οἰὰς ννδεῖμεσ 11 βΒῃου]ὰ θὲ τεϊδίπεά οἵ ποῖ. 
Νο ἀϊβῆεγεησε ἰδ πχδᾶάς ἱπ (ἢς β8εηβε.-- 

ἀναγκ. Ι ἰ5 ομαγδοιεγίβιις οὗ πε Αροβίῖε 
τδαῖ τῆς ἢτβι πίη Ἡνί ἢ βιγκαβ Ὠἰπὶ 5 
πε πεεά οἵ οἴμειβ. ΔΝ εἰβιεῖπ υοίεβ 
Δρῖϊν ἔτοπὶ ϑεπεοα, Εῤῥ. αὐ 1 πεῖ]... Ρ. 
104, ἱπρεηπ ες ἀπὲριῤ ἐδὲ αἰἰόπα εαμδα αὐ 
υἱέανι γευεγίἑ φορά πιαρπὶ υἱγί ταεῤε 
“εεενμμὶ. 

Νεσ. 25. καὶ τ. π᾿. οἶδα. “ὙΥΙΠ τΠ18 
ςοηνϊςοϊίοη (5ς., ἴμαὶ ἢ8. 116 ἰδ πεεάξῃ! 
ἴου ἴμεπὶ) 1 Κπονν,᾽᾽ εἰς. Ῥδὺϊ ἄοεβ ποὶ 
οἰαίπι ἴο ὃς ἱπί4}}10]6, θυ ἢ ἰ8 80 οοπ- 
Βάεπι οὗ τὴς ΡΠ Πρρίδηβ᾽ πεεὰ οἵ δίπι 
παῖ μὲ σᾶπηοὶ ἄουδε τμαὶ τῃϊ15. νν}}} δὲ 
Οοάβ ρυζροβὲ ἴοο. ὙὙμεσα ἰ8 ἘνασΥ 
τεᾶβοη ἴο δεῖῖενε {πὶ ἢἷβ πόρε ννδ8 
)υβειβεά (5Ξεε 1πὲγοάμοἑοη).---παραμενῶ 
(νΒςἢ 18 Ὀεβὲ δἰτεβεε) ἢ88 ἴῃ ἰδῖεσ αγεεκ 
ἴῃε βρεςῖδὶ βεπβε οἵ “ σεγηδιπίηρ αἷΐνε᾽"". 
866 ϑομηίά, Αἰ οέσημδ, ἴ.,) Ρ. 132, ΠΟ 
αυοῖεβ Ὠϊο., ἰ., 62, 8; 333, 29; Ηετοά., 
ἰ.,. 30, ἀπά ςοπιρασζεβ ΡΪδῖ., Ῥλαεά., 62 Ἑ, 
86 (.--εἰς τ. ὗ. προκ. κιτιλ. ῬτΟΌΔΟΙΥ 
προκ. 5ῃουὰ μὲ ἴάκεη δραζῖ ἔγοτη πίστεως, 
ΜΠ ἢ ροε8 οἰοβεῖν ἢ χαράν. “ὙΠ 
ἃ νίενν ἴο γοιγ ργορτεββ δηὰ ἴῇς ον οὗ 

εομένους τῆς 
μητρὸς ἕως ἂν αὐτοῖς παγῇ τὰ πτερά 
(0 τ.). 
ει. 26. “1π ογάεγ πὶ γοὺς στουπὰ 

οὗ ρἱογγίπρ πᾶν ἴπογεᾶβε ἰῃ ΓΟ γίβὲ [6βυ8. 
σου πιε, ὈΥ τεᾶϑοῃ οὗ τηγ,᾽" εἴς. 
Τδεῖς καύχημα 185 τῃεἰγ Κπον]εάρε δπά 

ἴοη οὗ ἴτε αοβρεὶ. ΟἾγίβε [6808 
18 ἴμε βρῆεγε ἰπ ῃϊ ἢ (Πϊ8 Ὀ]εββίηρ ἰ8 
εη]ογεά. ΟΥ ϑίγαςῃ: ἴχ. 16, ἐν φόβῳ 
Κυρίον ἔστω τὸ καύχημά σον.---ἐν ἐμοί 
18 ἀεβππεά ὃν τῆς 10] οννηρ οἰδαβε. δὼ] 
Ἰοοκβ ου ἰ8 ργεϑεποα Ψἱ ἢ ἴΠεπὴ 88 ἃπ 
οοοδβίοη οὗ δάναποες ἰπ {πεῖς ΟΠ γί βιίδη. 
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τ Ὁ δυεῖν ἰπ τῆς ἐμῆς "παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 27. Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγ- 
δϑεςοηὰ 
Αάνεηι. 

γελίου τοῦ Χριστοῦ " πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς, εἴτε 

δείάοτοαε ἀπών, ἀκούσω; τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι 'στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ 
5 Αςἰβ χχὶϊὶ. 

1; 2 Μεος. νὶ. τὸ τ Οπίεδγν ἰῃ Ρ., 4.5.» 1 Οοτ. χνΐ. 132} 1 ὙΒεβε, ἰἰὶ. 8. 

1 80 ΑΙξ,, Μγε. (δ. πιρ.} νυ ἢ ΜΔΑΟΡΞΕΕΟΚΙ,, Οἢγ., Εὐτῃ,οοά, ΤΗάγι. 1086ἢ., 
Τὶ. ΝΥ Η., νν8. ἀκονω νἱἢ δ" ΒΠ)"Ρ 47, 57. 

οΔΠΠπρ. ἐν, ϊοἢ πεῖς ἀεποῖεβ βισγι εἶν 
{πε ῥαεὲς, τᾶν θὲ ἱγαπϑίαϊεά “τὩγουρῇ "". 
Τῆηΐδ ραββᾶρε ὑδαζβ οὐδ ἴπε ἔανουγαῦϊε 
ἴασῃ νΒΙΟἢ Ῥαὰ 5 αἴδὶγβ ἤᾶνε ἴάκεη. Ηξς 
Ἰοοῖβ ἐογνναγὰ ἴο τεϊοϊπι πρὶ ἔπαση. 

νν. 27-3.. ἘΝΤΕΕΑΤῪ ΤΟ ΓΙΝῈ ΨΟΕ- 
ΤΉΙΪΠῪ ΟΕ ΤῊΒ ΟΌΒΡΕΙ, ΙΝ ΤῊΗΕ ΡΆΘΕ ΟΕ 
ΘΟΝΕΊΙΟΥΒ.---εσ. 27. μόνον “ ρίνεβ ἴῃς 
αἰπὶ ἔοσ ννῃϊοῦ πὲ ψι8Πεβ ἴο τγεπχδίῃ 
αἰῖνε" (Ηξἐπι.).- --ἀξίως .. . πολιτ. Εοτ 
δε νῃοϊε ρῆγαβε οὔ. 1}η"πεγγ. οΥΓ Ῥεν- 
ξανιοπ (αἴϊετ 133 8Β.ς,), Βά. [1ἴ., 406,, 
[ἃ ναστρεφομένην καλῶς καὶ εὐσεβῶς 
καὶ ἀξίως τῆς πόλεως (Ώ5πι., ΝΒ5., Ρ. 
22). Ἐοτ ἀξίως τ. εὐαγγ. οΓ( Ιϑεγν. 
Ῥενρ., 521, οἵ ἃ ρτὶεβίεββ, ἱερασαμένην 
ἀξίως τῆς Θεοῦ καὶ τῆς πατρίδος (οῤ. 
εἰξ., δι 75).---πολιτεύεσθε. ἴῃ δἀάϊιίοη 
ἴο τεῆῖ. ἴῃ πηᾶγρ., οὖ οβερῇ., Κέί., 2; 
Ῥαγὶς Ῥαῤγν., 63, (011. 8, ο (τ6ᾳ Β.0.), ἴῃ 
ΨὮΙΟΝ ἃ Ἰεϊεσ- ντίτεσ οἷαί πῚ5 ἕο Πἰπιβεὶ 
ἴθι ἢς ἢδβ5 ὁσίως καὶ . . . δικαίως 
[πολι͵τευσάμενος Ὀεΐοτε ἴῃς ροάβ (Ὠ 5π|., 
85., ν. ἀρ εὐβε ΟΙεπι. αὐ Οον., νὶ., τ. 
Ὑπε νοζά βεεπὶβ ργδάυδν ἴο μᾶνε ἰοβὲ 
ἰτ8 οτἱρίπαὶ δεηβε οἵ 11ε ἴῃ ἃ οογηγημηϊν, 
Δηὰ οἄπηε ἴὸ πηδᾶπ 5 ΠΊΡΙῪ “᾿νε ΟΥ̓ 
Ρεῆανε". Βυΐ Ργοῦδοϊν ἃ βπδάς οἵ ἐϊ8 
οτἰρίπαὶ εἰρπίβοδηςε οἴδη ϑβυγνῖνεβ ἃ8 
Βετε, ἴο Ἰίνε 8δβ ἀϊγεςϊεὰ ὃγ οετίδίπ τερὺ- 
Ἰαϊίοπβ, οεγίδίη ἴαννβ. [(Ηοσγῖ, Ολγίσειαπ 
Ἑεεί., Ῥ. 137, Ψουϊὰ τεῖϊδίπ πε ϑιγίος 
86η86, “᾿νε ἃ οοτησηυηϊγ-"δ. .. οπα 
ἀϊτεοιεὰ ποῖ Όγ βυϊπιϊββίοη ἴο βιδιυζεβ 
υϊ ὃν ἴδε ἰητναγὰ ροννεσ οἵ ἴδε ϑρίτίιξ οὗ 
[ε]]οννβμῖρ ".} -ἀκούσω. ννὲ 5μοιυϊ]ά, οὗ 
οουτβε, ἐχρεοῖ ἀπὼν καὶ ἀκούσας ν᾿ 
8Βοπὶε ἤπίϊε νεσῦ οἵ Κπονίηρ, δυῖ ἴῃς 
ΑΡοβίϊα, 88 80 [τεαιυδηῖίν, σἤδηρεβ ἴῃς 
εχργαδβίοη οὗ ἢἷβ ἰπουρῆϊ ἱπ ἴπε ῥγοσεββ 
οἔὗἁἉ 115 ἐογπιδίίοῃ.---στήκ. ἐν ὁ. πν. Ουτὶ- 
Οὐδὶγ ἐπουρῆ, ἴε βεοοπηά τγεΐεγεποα ἴὸ 
οἰτἰΖεπβῆὶρ (ἰ1]. 20) 18. ἐο]οννεὰ ὃν ἴπε 
δᾶτηε ἵψνοὸ νετῦβ στήκειν πὰ συναθλεῖν 
(8ο ανν.). ΤΠὶβ ἰ5 ἴδε ἤγβι ἀϊγεοι Ἴχῃογία- 
τίοπ ἴο ὑπῖῖν ἴῃ τε Ερίβιίε. Αρράγεπεν 
ἴδετε νν88 ἃ ἀδηρετ οἵ ἐτὶσείοη. ὟΝ ε μᾶνε 
ΠΟ τϑάϑοῇ ἴο βιρροβε ἴδαὶ ἴπετε δδά 
Ὀ6δη βεσίουβ ἀἰνίβίοπβ 'π ἴμε ῬὨΠΙρρίαη 
Οπυτγοῦ, Ὀυϊ ἴῃς ολβς οἵ Ευοάΐα ἀπά 
ϑυηίγομς (ἰν. 2) ἀϊβοίοβϑεβθ ρεγίϊουβ ἴεη- 

ἀεποίεβ, Τῆΐ ννγᾶβ ποῖ υπηδἴυγαδὶ, ἴοι 
186 νΕτῪ ἜΠΕΓΡΎῪ οὗ (ἢε ΟἨτίβιΐδη ἕαιτὰ 
της ἴο ρτοάυοε επεγρεῖῖς ρεζξοηδί!- 
τἰε5᾿᾿ (δίηγ, Εαῤ. Β., Ρ. 82). Απὰ 50, 
ρατὶ ἔγοπη ἀοοίγίπαὶ ἀϊβεγεησεβ αἷϊο- 
ξεῖμεσ, ἀϊνεγρεποεβ πιρῃῖ αγῖϑε οἡ 48ε5- 
τίοπβ οὗ πηεϊποά, ογραπιβαιίοη, εἴς., στ 
βεγίουβϑ ςοπβεσυεποεβ. Τδε ἐοϊ]οννης 
ννοτάβ, ἑνὶ πνεύματι, νἱεννεὰ ἴπ΄ τῆς Ἰἰρδὶ 
οὗ τ Οον. χὶϊ. 9, 11, 13, ϑυσρεβῖ τῃδι πε 
ἀἰδετεηςευ ΤΔΥ δᾶνε ὕεεη ἀὺς τὸ ΕΗ 
βιυρροβοὰ βιιρογίογν ἰπ βρί για] ἐπάον- 
τλεπῖβ.---ὁ, πνεύμ. Ιι ἰ5 ἀϊθῆσυϊτ το ἀε- 
ἤπε Ῥγεοίβεϊυ ἴπε Ραυϊίης ἰάεδ οὗ πνεῦμα. 
Αἱ τἰπ168 (4.΄., Εοτω. νιϊϊ. 16) Ῥαὰ] βρεᾶκε 
88 {{ πε Ὀϊνίπε πν. ἀπά τἴῃ6 Ππυπηδη ψετε 
ὕΜῸ ἔοτοεβ εχίβιϊης 8ἰάς Ὁγ βἰὰς, τῆς 
Ὀινίπε ννογκίπρ ὑροη ἴδε πυπιαη. Αἱ 
Οἴδεγβ, ἴπε πν. ἰῃ τηδῃ ΒεςΒ ἴο τεΐεσ ἴὸ 
δε ἀϊγεος ἱπάννε προ οὗ {πε ϑρίγι οἵ 
αοά 85 πε ρεϊποίρ]ε οἵ πενν [1ξπ ἱπηρατγιςεά 
ἴο πιᾶη, ἐ.5., Κοπι. νἱϊ, το. Οη ἴδε 
ΨνΠοῖς, ννεὲ δεῖϊενε ἴτ ἰδ ἴγὰς ἴο δβῆγπι 
ταὶ πν. ἴῃ Ῥδὺ] ἰβ ποῖ ἃ ρβυοδοϊορίοδὶ 
Ὀυϊ ἃ τεϊ!ρίουβ ἴεγπὶ (50 αἷδο Ηρι. ΚΙ. 
Βοϊάς τπδὶ Ρδὺὶ] τεςορηϊδεὰ ἃ ἀϊβείηςι αν. 
τοῦ ἀνθρώπον. Η]Ζτι. Ψου!ά ἰάεηα 
1818. τ τε νοῦς. ΟΥ̓ Ὅοηε., Ρακί, 
ΡΡ- 326.327). Ηετε ννὲ ἅτε βαίε ἴῃ μοϊά- 
ἴῃρ ἴπαὶ ἑνὶ πν. γείεγβ ἴο ἴῃς ςοτηπίοῃ, 
δριγίτυδι 11ξπ ἱπιρΙαπίεὰ ἴθ ἴπεπὶ ὃν ἴδε 
ἄϊγεςι ννοτκίηρ οὗ ἰδε Ηοῖν ϑριγιι. Οες- 
τῖην τΠϊθ '8 118 πηοδί ὑβι8] βίρηϊβοδηςε 
ἰπ δὰ]. ὅϑεὲε δὴ ἱπβίσιιςτίνε ἴοπ 
ἴῃ Ηοϊβίεη, Ῥαμίϊη. ΤΑεοίὶ., Ῥ. τι, ᾿Ὦο 
βῆοννΒ ται ἤεη Ρδὺϊ υ8ε85 πν. ἴο ἀεποῖε 
πε λωηριάπ βρί τὶ, ἀρασὶ ἔγοπὶ Ὠϊνίπε νοκ- 
ἰηρ, ἴξ ἴδ ἤδη δε 8 Οὔ] σε το ἐπλρμαϑβῖβε 
ἰξ 48 πε ἱππεσ ροννεῖῦ ψΒϊοἢ πιοναβ ἰπ δὲ 
μιάάεπ 1ἰπ,| οὐ ἤεη ἢς ἄγαννβ ἃ β5Πᾶγρ 
οοπίταβε θεϊνεεη τῆς ἴππε δπᾶ ουϊεῖ 
5βἷ4ε οἵ Ὠυτήδη παῖυγα, ἰαυίηρ βίγεββ ὕροῦ 
τῃε ἰοσπηεῦ 858 ἴπε Ἴβϑϑεπῖὶδὶ, ἴῃ ορροβίτίοῃ 
ἴο ἴπε βεῆβεβ ννῃϊοἢ σᾶπποῖ ἰγ ν Κπον,. 
--αμιᾷ ψυχῇ. Αρρατγεπεὶγ Οἢσ. δηὰ ΤΉ. 
Μρβ8., ἢ τῆς Ὀεδβὲ δποίεπι νεγβίοῃϑβ, 
7οἵπ μ. ψ. ἢ στήκ. ΤΏ νοτὰς ἀεποῖς 
πε σοτηπιοη ἐεοϊϊηρ, πε ἀρτεεπηεηὶ οἵ 
Βεαγὶ δἀπὰ τηϊπὰ νοῦ νν88 τῆς γαβυϊς 
οὗ ροββεββίοη οὗ ἴῃς βᾶπιεὲ ϑρίγσιι.0 Οἱ 
Αςἰβ ἰν. 32. ΚΙ, νν 61] οοτηρᾶγεβ ἴΠῃε βεῆϑβε 
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πσυναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28. καὶ μὴ " πτυρόμενοι ἐν ἃ ΟΒαρ. ἱν. 

μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων - ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν] “ ἔνδειξις ΣᾺΝ 
ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ 2 σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ 20. ὅτι ὁμῖν 8. Οον ἢ 

3 (οπΐγ 

1... 

Ξ ξχαρίσθη τὸ ' ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ ν᾽ στε. ἢϊ. 
25:2 Οογ. 

καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν 30. τὸν αὐτὸν " ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ὃ τὴ, 1: 

εἴδετε" ἐν ἐμοί, καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 
14; τ (ος. ἱϊ. τ; οἱ. Βυτίπιαπη, Ν.Τ. Ονάνεν., Ὁ. 52. 
Οτίπιρ 5 ῃοῖε}. 

ἰϊ. 5. 
χ Αςῖδ 1. 

Υι Τίπι. νὶ. τ2 αἱ.; τ. ἈΝ ἱεὰ. ἰν. 2 (νἰτ8 

1 80 ΚΙ, βγτρ., Ὑπάγι,, θαπι. Τί. ΝΗ. ΚΝ 8., ΑΓ, ἐστιν αντοῖς ἢ ΦΑΒΟΌΕ 
17, δι, ἃ, ε, ἔ, 5, 5ο. ἅγπι. 

380 ὈΕΕΚΙ,, ἔ, νᾳ. οορ. ρο. δἴῃ., Οἢσ., Τμάτε., Απιδγϑῖ. ΑἹ] οἀάυ; δε ἢ 
ΦΦΑΒΡ 17,31, 47, ἃ, ε, ἀτπι. 5υτγρ', Αὰβ. ἡμῖν δὲ Ο" Πέτ." Ἔξ. 73, 5, Νιοϊοτίη. 

54. 35, 71 ἡμιν. 

Ευτἢ. «οὐ. ΤΕΡΏΙ. 

οὗ εαν»ιαγαάεγίο ΜὨΪΓΗ Ὀἰπά5 τῇς δο] ἀΐετβ 
οἵ ἃ οουπίγΥ ἱορεῖπετ, ΕῸΓ δη ὄἼχῆδυβ- 
εἶνε ἀϊδουδβίοη οἱ ψνχή βεε Ηδίοῃ, Ε::αγς 
ἐπ Βίδι. Ονεεΐ, ΡΡ. 1το1-τορ.---συναθλ. τ. π᾿ 
Α οοπιρᾶτίβοη ἢ ἷν. 3 ΨψουἹὰ βυρρεβι 
“ βιγνίηρ ἁἰοπρ υἷε ἐπε ἐδιῈ ἢ" (80 [.8.., 
Μαυ.). Τπῖβ 18. Τεγίδίηϊυ πασβϑῆ. ὙΠὲ 
ῬΑγα] οὶ ἴθ [τάς 3, ἐπαγωνίζεσθαι τῇ 
πίστει, ἔλνουτβ {πε δεῆβε, “ βίγινίπρ ἴο- 
ξεῖδετ (συν) ἴον ἴδε (δ ἢ", Οοηήμπραΐ τος 
τυαηρεῖὲ βάες, ῥγαεξενέλνε με {11 υοδὲς 
σὲέ εονερειμμὲς αγριαίμγα αὐυέσος ἐμηάεηι 
λοσίφηι (Οἱ νὶη).---τῇ πίστ. ΟἨἩγίβεϊδηϊ εν 
τερδτάεά ἴῃ 118 πιοϑὲ οπαγδοϊεγίβεὶς δβρεςοὶ 
85 ἴῃε δοςερίαπος οὔ σοά᾽Β τενεϊδιοη οὗ 
τῆσσου ἰπ ΟΠ τίβὶ, ἀπά πε τεβιίησ ὑροπ 
τπαῖ ἔοσς βαϊνδίίΊου. ἡ πίστις ρταάυδ!ν 
Ὀεσοπηαβ ἃ ἰθομηῖοδὶ ἴοση. 86ε6 ΗἩδίςῃ, 
Ηἱδϑενέ ιεεέμγες, Ὁ. 3141 Ἠδτηδοῖ, θορ- 
»ιεηρεσολ., ἰ.» Ὁ. 120 Η. 

Μετ. 28. πτυρόμ. ἰ8 ἀρρᾶτεπεν υϑεὰ 
. Οὗ βολιεὰ δοῖβεβ. 950 Ὠϊοά. ϑ8ίς., 

χυ!ὶ., 34, 6, διὰ τὸ πλῆθος τῶν περὶ εὐτονε 
σωρενομένων νεκρῶν πτυ .. [|8 
ἰουπὰ τη ΡΙαῖ,, ᾿λείρμδι Ἐν ῬΊάξες Ῥ. 
8οο, οὗ ἃ πιυϊϊτυ ες. ὅ:εε Κγρκε αὦ ἰοε.--- 
«τ. ἀντικειμ. ΒΟ ἅτε {πεὶγ δἀνεγβασγὶιεβ " 
Ιπ νεσ. 30 ἢε β8ρεᾶκβ οὗ ἴῇδπὶ 285 πανίπρ 
ες βαάπὶεὲ Ἴοοπῆϊοϊ δἃ5 ἅς μδὰ ψἤεη δὲ 
ῬὨΠΙΡΡΙ ἀπὰ πονν 85 δἱ ἔοπιε. [πὸ θοῇ 
δεβε ἰπβίδποεβ, τηοϑὲ ργοῦδοϊγ, ἢ ΐβ 
ὈΡΡοπεηῖβ ννεγε πεδίμεη. ΕὨγίδεσ, νἤδη 
τνατηΐϊηρ δπὶβ τεδάειβ δραίπβὲ [ενν 88 
ΤΆΔ] ος, δὲ με υδι 141} ἔεδγβ 18 ποῖ ἴῃδὶ 
ἘΠΕν 1 Ὀὲ τεγγ βεὰ ἰηῖο σοτηρίδηςε, Ὀὰς 
τπδὲ ἴμεν ν}}} θὲ βεάδιιςεἃ ἔγτοτη με τὶρῃς 
Ραϊῃ. Απά, 48 Ετδηκε (Μγτι" αά ἰοε.) 
Ροϊπίβ ουξ, {πε σοπῆϊοι Πεῖε ἰβ ἴογ ἴῃ6Ὲ 
πίστις, ποῖ ίοτ τῆς ἀλήθεια οὗ τῃε αοϑρεϊ. 

ὁ ΟΠ. τὸ ΕΟ, 3, 68" ", 73, 120, Δγπη. 

δ και αὐάἀεὰά ὈὉγ Ὀ" ΕΘ, ἀ, ε, ἔ, α, Ασπηῦτϑβι. 

580 εὐά, ν ἢ ΑΒ ΟΡ ΕΣ" 17, Οἢσ., Ττβάσι. 

ΓΟ" ἰπβεγῖβ και δῆτοσ ειδετε. 

ιδετε ΒΟΏΞΕΡἜΟΚΙ;Ρ, ΟἸΙεπι., 

[18 πὸ δγρυπιεηΐ αραϊπβὶ 118 τῃδι βοπιεὲ 
οὗ δὶ8 τεδβδοηίηρ ννουά οἷν βᾶνε ἔοτοε 
ἴογ 7εννβ, ἐ.5΄., Βυ εσίηρ 48 4 ρῃι οἵ αοά 
(δο Ἡοῖΐδε., ζαλγὸ. 7. ῥγοί. Τὰ., τ875, Ρ. 
444). Ἐοτ ἢε ἰΒ 8) ἱῃρ οὗ τῆε ᾿τῆρτγαβ- 
βίοῃ τηδάς ὑροη ἴπεπὶ (πε ΡΒ Ρρὶ 45), 
ἃηᾶ πὲ υ8ε8 ΟΠτίβιίδη τηοᾶεβ οὗ ἐχργεβ- 
βίοη. ΡῬχοῦδοϊν ἐμεζείοτε ἣε {πη ΚΒ οΠἰεΗ͂Υ 
οὗ τπεῖς μεδίῃεη δηϊδροηίβιβ, 88, ἰῃ ΔΠΥ͂ 
᾿ᾶδ8, [ενν8 βεδπὶ ἴὸ ἢᾶνε ἐοσπηεά ἃ νεῖυ 
8Π18}} πχϊπογὶν οἵ τῆς ρορυϊαϊίοη. Τῆς 
Ραρψάᾶπβ οὗ ΡΒΠρρὶ, οα ἔπε οἵμεσ μαπά, 
ψουὰ βιχαβεῖς μαγὰ ρδίπϑβί ἃ δι πο ἢ 
ςοπάεπιηεά 41] ἰ4ο]-ννοΓβῃ1ρ, ἴοτ ἴῃς ἐχίαπὶ 
τεπιδίηβ δὲ ΠΣ ΡΡΙ πὰ ἴῃ 115 πεϊρῃρουτ- 
Βοοά δον ἴπδῖ ἴπεν 'ψετε ἂῃ εχίγα- 
ογάϊπδαεν ἄενουϊ σοπιπιυπίγ. 86:6 6βρ. 
ΗξευζΖοὺ εἰ Ὀαυτηεῖ, Μ|Έςσίοη Αγελέοίο- 
δίφμε ἀε Μαεοέάοΐπε, Ῥῃ. ἰ1ϊ., 84-86. Αἱ 
ἴῃς βάπιε {πε ψῈ σδηποὶ ἐχοϊυάς ἴῃς Ροβ8- 
8:8 ΠΥ τπδὶ πε μδά ποη- ΟἸ γί βιίδη [ἐν ἴῃ 
8ιὶβ τη 48 ννῈ}}. . “Ἰπδδιηυ ἢ 88 
118 (5ς., τε ἕδς! οὗ τμεῖγ ποῖ Ὀεῖπρ ἴετ- 
τδεά). Τῆς τεϊδιϊνε ἰβ, 48 ἐγεαυεητῖν, 
αἰϊγαςιεὰ ἰο 1ἰῖ8 ργεάϊοδιθ. 850 ἥτις, ἀρτεε- 
ἱπρ ϑἱτἢ ἐνδ., ἔοτ τοῦτο. [π ἴπε [ΟΠ] ονγῖπς 
ψοτάβ ἴῃς ἴγὰς τεαάϊηρ 5 ἐστὶν αὐτοῖς. 
Τμδῖ οὗ ΤᾺ. [88 ατίβεη ἔοσ ἴδε βᾶκε οἵ 
ΒΥ τη πε σΥ ἢ ἴπε βυςςεεάϊηρ οἴαυθε..--- 
ἔνδειξις. Απ Αἰιὶς ἰανν-ἰετπι. ἴπ Ν.Τ. 
ΟἿΪΥ ἴῃ Ραυ]. Νοῖ ουπὰ ἰπ ΧΧ. [ἷὲ 
ἀεηοῖεβ ργοοῖ οδιδίπεὰ Ὀγ δὴ ἀρρεδὶ ἴο 
αςῖ8β. ϑεε 5Η. οχ ἔοπι. ἱϊ. 15.--ἀπώ- 
λεια [α8 ἰϊ8 υϑι8] Ῥδυΐπε δηςΠεϑἰ5 
σωτηρία. Ῥαυΐ 48 πενεῖ ἀεῆηπεά ἀπώ- 
λεια.---ΑἹ! εἀά. τεδά ὑμῶν δέ. Νοῖ ΟΠΪΥ 
ἰβ ἱε Ῥεῖζεσ διϊεβιεὰ (8εε οχῖς. ποῖε), δας ἰὲ 
αἶϑο ἀεβεγνεβ ῥγείεγεπος 88 δεὶπρ τπε 
διαγάειν τεδάϊπρ ἂπὰ βυβιοίεπι ἴο εχρὶδὶπ 
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ἃ 4 Οος. νἱΐ!. 
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ΗΘεῦ. χὶϊ. 

Β ἔξε τοῖς ἬΝ αἱ Οος. χ. τό; 2 Οος. χἰϊἑ. 13; ΡΒ πὶ. 6 αἱ. 
. 12. 68ρ. Οοἱ. ἰ 

1 σι Εὐι}.οοὐ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Π. 

1. 1. Εἴ τις οὖν " παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι 2 " παραμύθιον 
ἀγάπης, εἴ τις “κοινωνία Πνεύματος, εἴ τινα ὃ σπλάγχνα καὶ " οἰκτιρ- 

ἃ ϑ8εε οὔ Ἄςδδρ. ὶ. ὃ8 σωῤγ. ε(.. 

3 τις Ὠ, 17,137. 

5 80 ΝΥ 8., Μγζ. νυν νεσν ἔενν πιίπη., Οἱεπι., τ μάτι., ΤἼΡΉν]., Ο.1,. (ἅ, ε, ἔ, 6, πι), 
Μιοϊοτίη., Απιδτβι. 
Ἑυτῇ.οοά. τι 4, 18, 37, 46, 72, 74. 

ἴδε οἴδμετ. [« τεδῖν ἱποϊυάεβ ὑμῖν. Τῆε 
επλρμδϑὶβ ἰῃ Ῥδ0}}5 τηϊμὰ σπδηρεδ ἔγοστι 
με ρεγβοηβ ἴο {πεῖς ἀεβείπιεβ. [τ ννᾶβ 
αυΐτε παίυγαὶ ἴο δβδβίγηδῖε ὑμῖν ἴο αὐτοῖς 
Ρτεσεάϊηρ. Βυξίδετγε ἰδ 150 τῆς ἱπουρῃς 
τῃδῖ ἐλεν (ἴλε δάἀνεγβαγ ε8) υν}}} θεὲ αἴδεοιεὰ 
ποῖ οἷν ὉΥ ἴδε ρῥγοοῦ οὐ {πεῖς ονῃ 
ἀεϑιγυοτίοη, Ὀυϊ 4150 Ὁγ τπδὶ οὗ ἴδε ῬΗΠΡ- 
Ρίαπϑ᾽ βαϊναϊίοῃ.--- τοῦτο Ξε 6 ΠῚ8 ἴο γεῖεσ ἴὸ 
ἔνδειξις. “11 αοά ὃε ἴοτ υ8, νγνῆο σῇ ΡῈ 
δραϊηβὶ ὺ8 ὃ ̓  

νεῖ. 29. ὅτι... ἐχαρίσθη. ΝΥε ἅτε 
ἱποϊπαά τὸ Ἰοίῃ [Π18 οἴδυδβε ἱπηπιεάϊαιεῖϊν 
ἴο μὴ πτυρόμενοι (80 4͵5Ξο Ηρι.). Τῃα 
Ῥιοβρεοὶ οὗ βυβεσὶπρ ννὰβ ἂρὶ ἴο τευγῖν 
τπεπι. Βυῖϊ Ψἤεη (πεν νῖενν βυβετίης ἴῃ 
ἐξ ἴγὰς Πρῆῖ, (πεν ΜΨ}} ἀΐβοονες ἴπδὲ [15 ἃ 
εἴζτ οὐ αοὐ 8 ρτᾶςς (ἐχαρ.) ἰπδῖεδά οἵ δῃ 
ενὶ].--τὸ ὑπὲρ κιτιλ. ὙΠπε Αροβεῖε ἰη- 
τεπάεὰ το ἱπβετῖ πάσχειν αἴει Χρ.», Ὀυΐ 
ἴοτ ἃ τιοπηεπὶ ἢθ ρᾶυβεβ. ΤῸ εἐπιρῃδβίβε 
τε τε] ναῖμε οἱ βυβετίηρ ἕογ ΟἸ γί βι 8 
βᾶκα, ἢ σοπίραγαβ ἰξ νυ ἢ τπδῖ νος ἢ τΠῸν 
411 δοκπονϊεάρε 48 ἴπε σσονηίηρ δ] εββίπρ 
οἔὗ τπεῖγ ᾿ίνεβ, 141 ἴῃ Ηἰπι. ΑΒ το τπ6 
ἔοττῃ οὗ ἴπε βεπίεπςοα, τΠ]15 18 ἃ ἔδνουτγῖα 
τῃεϊοσίοδὶ ἀθνῖςε οὗ Ρδυ} 8. ὅ8ὲεε |. Ν εἶββ, 
Βεϊἐγάρε, Ρ. τι π.---οὐ μόνον. μή τηϊρῃὲ 
δανε Ὀδοη δχρεοῖεά. ““ὝΉ δῇ ἃ ἰἰπιϊδίοη 
οὗ δὴ ἱπβηϊεῖνε οσ οὗ 118 βυδήεςι ἰ8Β ἴο θὲ 
περαιϊίνεά ταῖμεγ τμδη τῆς ἱπῆηίεῖνε ἰἰ56 1}, 
πε περαίϊνε οὐ ἰΒ υβεὰ ἱπβίεαά οὗ μή. 
Ταῖδβ ῥγιηςὶρῖε ἀρρ᾽ε8 εβρ. ἰπ τῆς ςβ8ε οἵ 
τῆς δάνετ μόνον" (Βυτίοη, ΜΤΤ., Ρ. 
183).---οΟἰς αὐτόν. Τῆε ἀεερεδβὶ αβρεοῖ οὗ 
αϊτῃ, τπς ἱπιίπιαῖα υπίοη ἱπίο νοῦ {μα 
ΒΟ] ἰ5 Ὀτουρῆϊ. 

Ψεσ. 39. ἀγῶνα. Εοτ {Π6 ἴαοϊ, 8ε6ὲ 
Αοἰβ χνὶ. το Ε΄. ἀπά οὔ τ ΤΠεβ8. ἰϊ. 2. Τῆς 
τηείδρῃοσ μδ5 Ῥεεπ ργεραγεὰ ἴοσ ὃν στή- 
κετε Δη συναθλοῦντες. ΟΥ̓ Ερίείει., ἵν. 
4, 32 (ᾳυοίεὰ ὃν Ηδίςοῃ, ΗΠ δ. 1.εείς., Ρ. 
156), “18 1 ἴῃ ταδὶ! τ ἂπη ΟἸγπιρίς ξε5- 
εἶναϊ : ννε ἅτε αοά᾽β δι ῃεῖθββ ἴὸ νῇοπὶ Ης 
Βα ρίνεῃ ἂῃ ορροτίυπίν οὗ βΒῃονίηρ οὗ 
ΨνΠδῖ βιυδ ᾿νε γε πιδᾶε᾽". ἀγών νν»88 
Ποπϑίδπην υδβεὰ ἰη ἰδῖεγ ατθακ οὗ δη ἰη- 
ννατὰ βίγυρρ!ε. ὅ8εε βοπὶεὲ βιγικίπρ ἐχχ. 
ποῖὰ ΡΙυΐάτοῦ ἰπ Ἡοϊάεηβ ποῖεὲ οἡ 
Τί πιοίεοη, χχνὶϊ., 8ὶ 5.---ὄχοντες. Α Ὀτοίκεη 

τις Τὶ., ΑἸΖ, ΜΝ.Η. ψ ἢ ΦΑΒΟΘΕΕΟΚΕΡ, αἱ., ΟὮγιοοβςς͵ 

ςοπδίπιοίοη. ἷὲ οὐυρδὲ βιγςον τὸ ὃε 
ἀδῖῖνε ἀρτεεὶπρ ννττἢ ὑμῖν. 1ἰ σὯπ βοδγοεϊυ 
Ὅς ἴβκεθὴ 25 ρᾶγδὶϊεὶ νἢ συναθλ. ἀπά 
πτυρ.-- εἴδετε. ὅεε τε Δδονε.---ἀκούετε. 
Ηἰ8 Βοπιδη ἰγίαὶ. 
ΟΗΑΡΤῈΒ [1].-Οἷῦῖν. 1-4. ἘΧΗΟΕΤΑΤΙΟΝ 

ΤῸ ὕδνιτυ ΟΡ ΒΡΙΕΙΤ ΑΝῸ ΚΟΝΨΕΙΝΈΒ5.--- 
γεσ. 1. εἴ τις κιτιλ. “ΠῚ ἐχμοσίδιίοη ἴῃ 
ΟἸσῖβι, 1 τῆς ἀρρεδὶ οὗ ἴονε, {ζ ξε!]Πονσβδὶρ 
ἴῃ δε βρίσγιτ, 1 σοπηραββϑίοη ἀπά μευ πᾶνε 
δηΥ εἤεοι.᾽"--οὖν ρτοῦΔΟΌΪΥ τεΐεγβ θδςκ τὸ 
'. 27. άκλησις 45 (ες ἴννο 56η565 οὗ 
“ σχμοσίδίιου ᾿ δπά “ οοπβοϊδεοη ᾿ς. Βυϊ 
ἴδε νος οοπίεχί, βυρροσίεἃ ὈΥ βυςῇ 
Ῥᾶββᾶρεβ 848 ΕΡἢ. ἵν. 1, 1 Οος. 1. 10, ἰ5 ἴῃ 
ἵλνουτς οἵ {πε ἔογπιεσ. Νὸο ἄουβδι {πε ἰάεᾶ 
οὗ εποουταρεπιεηῖ ἀπά βιϊσηυϊαβ ἰ5. ἱπὶ- 
1Ἰεἅ. ὙΗΙΒ 18 δὴ εχῃοσγίδιίοη ἴῃ ΟἸσίβῖ. 
δαὶ 1861 πγυϑὲ γαίῃ ἔοσ ἰξ ἃ ἑδνουγαδίε 

τεςερέοη.--παραμ. Οπὶγ Βετε ἴῃ Ν.Τ. 
Οπος ἰῇ υχΧΧ, 5. {|. τ8. ΑἸπιοβὲ 
εαυῖν. ἴο παράκλ., Ὀχὲ μανίπρ ἃ βυρρεβ- 
τίοη οὗ τεπάεγπμεββ ἱηνοῖνεᾶ [ἐ βργίπρθ 
ἔτοπῃ ὨΪ8 ἶονε τουναγάβ ἴῃ επ).---κοιν. πνεύ- 
ματος. Τῆε σοπιπιυπίῖν οὗὨ δεϊϊενετιβ ἰ5 
με Ῥοάν οἵ ΟἾτῖβε. Τῆς Ηοὶν ϑρίπε, πε 
ϑρισγιξ οὗ Οσίβε, [5 [Ὡς υπίγίηρ Ρχίποίρὶε 
οὗ 16. ΟΥ 2 Ὅος. χίϊὶ. 13, ἡ κοινωνία 
τοῦ ἁγίον πνεύματος. Α5 Οὐηκεὶ ψε]] 
οὔβεγνεβ (ὑ ἐγάμπρέη ἀ. Κεῖῖ. Ο εἰδίες δεὶ 
Ῥαπῖμς 3, Ῥ. 69 8..), Ῥαὰϊ τεπάεσεὰ ἂπ υη- 
ΒρΡ6ΆΚΑΡ]ε βεγνῖίςοε ἴο ἴπε ΟΠυτο ἢ ΌῪ ἐπιρδδ- 
βἰβίηρ' 1ῃ18 σςοπςερίίοη. ΒΥ 80 ἀοίηρ δε 
βανοὰ ἴῃς ἐχυδεγαηὶ βρίγιτυ] ρὶ 5. οἱ ἴπε 
Αροβίοϊις δε τοπὶ ἀερεπεγδιῖηρ ἰηῖο πιεε 
υπηδῖυτα] Ἔχοϊτεπηεηῖ. τῆεβε σᾶπιε ἴὸ 
ὃ6 εδιϊπιαῖςὰ δοςογάϊηρ ἴο {Πεὶς ναῖυς [οΓ 
ἴδε σοτησηυπίτΥ οὗ Ὀεϊ!ενεγβ 85 ἃ Ῥ}80]ς.-- 
τινα σπλάγχνα. ΤΠετε οᾶη Ὅς η0 ἀουδὶ 
τπδῖὶ Δπ ὀνεγνν εϊ πιηρ Μψεῖρῆς οὗ δυϊπου 
1168. ου ἴπε 8ἰ4ε οὗ {πε γεδάϊπρ τις. τινα 
8 βίῃ ΙΥ δῇ επιεηάδιίίοη. Ηον οδη τις 
δε δοοοιηϊεά ου ἢ Ὗνε μιδά πϊξ ὕὑροη ἴδε 
ςοπ͵δοίατε (παῖ Οτ ρίαν τὰ πᾶν δᾶνε 
βίοοἕ ἴῃ 811 τῃε οἴδυβεβ. (80 Επιῃ. τεδάβ 
Ῥεΐοτε παράκλησις.) Ιτ ννου]ά θὲ φυΐϊε 
πδίυγαὶ παῖ ἔτοπι ἃ βιησῃς πιϊβυπάογειδπά- 
ἴῃρ οὗὨ ἰϊβ πιεαπίηρ ἰξ βῃουϊὰ δὲ οπδηρεὰ 
ἰηῖο τις Ῥεΐοσγε παράκλ. δηὰ κοινωνία. 
Τῆε τι Ρεΐογτε σπλάγχνα ((ουη ἃ ἱπ 5ενεζαὶ 
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μοΐ, 2. ᾿πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα "τὸ αὐτὸ "φρονῆτε, τὴν αὐτὴν {1088 πὶ 

ἀγάπην ἔχοντες, " σύμψυχοι,} τὸ ἕν 2 φρονοῦντες " 3. μηδὲν κατὰ 
᾿δριθείαν ἢ 5“ ἡ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ᾿ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγού- 

ςοὨΒίσω. 
τ. οι 
ΧΥΟΙ3}Σ 
(ος. ἶν. 3. 

180 ΑΙΓ, Τρ. [μ8.ῃ. «ἢ ΜΜΒΟΌΞΕΚΙΡ, συνψ. Τί, ΝΝ.Η., νν8. ν ἴῃ 
ΑΒ"ΟΠ ἜΟσ. 

3 80 τιοβὶῖ εὐά. ἢ ΟΒΌΕΟΚΕΙΡ, ἁ, ε, 5, βυτζ. ἅγῃγ. βεῖῃ., Οἵεπι., Βδβ8., ΗΙ]., 
Ασαῦτγβῖ., Νιοϊοσίπ. τὸ αντὸ ΥΝ.Η. (πις.) ἢ 9 ΛΑῸ σ7, 73, νβ. βο., Εὐυτῃ.οοά. 

580 Μγε. ψἱμ Πέτπ. ΟΚΕΡ, ζ, δ, βγττ. βο., ΟὮγ., Τβάτι,, ΗΙ]. Ἑάά. μηδε 
ΨΠΜΑΒΟ 17,31, 37, 116, ἀ, 6, πὶ, νξ. σοΡ. γῇ). βίῃ., Ἐπ}. οοά, Ψιςιοτίη., Αὐρ.» 
Αχηρτβῖ. 

4 Οπι. κατα ΤΕ., Μγε. ψἱτη ΟΘΕΕΟΚΕ;Ρ, ἔ, ε, ξο., Βαβ., Οἢσ., Τβάτε. 
ΝΑΒΟ 17, 31, 37, 116, ἃ, ε, τῇ, νῇ. ΠΟΡ. 5υττ. δγτη., Εὐτῇ “οά.͵ ΝΊςι., κατα νἱἢ 

Η1]., Αὐρ.ν, Απιῦτϑι, 

ταΐπη., ἱποϊυάίῆηῃηρ 37) ταῖρι βαβὶἷν δββί πιὶ- 
Ἰδῖς τῇς ἐοἰοννίηρ σ. Αἴ {π|8 βίαρε [ΠῈ 
ἴγρε οἵ ἰεχὶ ἐουπά ἴπ {8ε Ἰεδάϊῃρ ὑποῖα]β 
Βδρρεπεά τὸ αγίβε. Απὰ 80 ἴΠ6 εἰσοσ ννᾶβ 
βίδσεοι » ἈΠ ΠΟΟΡῊ οοττεοιεὰ ἰαῖογ ὈῪ 
ατεεκ Βαΐμεσβ. ΟυσίουβιΥ ἐπουρῇ ἴΠ18 
βᾶτῃς ςοπ͵εοΐυγε δᾶ8 ὕεθη πηδάς Ὁγν Ηρι. 
ννε ἄο ποὶ ονεγίοοικ τῆς ἀϊθῆςυϊ!ε 5. ἴη- 
νοϊνεά, Ὀυὶ [ἴον ἰξ ἴο βιδαπὰ ἔοσ ννδηΐ οὗ 
δηγιπίπρ Ὀεϊῖετ.---σπλάγχνα. 8εε οῃ ἱ. 
8. Ηε ἄρρεδὶβ ἴο {πεῖν ριγ. 

Μεγ. 2. ϑθρηῤεγ ἐπ ἀϊδεογά ἐς ἀαῤεγία ἐπὲ 
7απμα ϑαίαπαε αὐ Ξῤαγρεπάας ἐνιῤίας ἀοε- 
ἐγέπας, αὐ φμας γεῤεἰ ον ας οῤέένια νει ίο 
ἐξὲ εοπδόηϑης (( 41ν.).---πληρ. . « . ἵνα. 
Τῆς ἵνα οἴαυβε βεεπὶ8 ἐχϑοίϊν - [δ η 
ξεγμπά. ΟἿ. δὶ ἰπβηϊεῖνα υδεά ἴῃ ἴΠε βαπ)α 
ΨΆΥ ἴῃ Αςἴϑ χν. 10, τί πειράζετε τὸν Θεὸν 
ἐπιθεῖναι κιτ.λ., αἴδο ΡοΪγςο., Α΄ αγίγγ., χ.» 
1 (ᾳφυοιϊεά ὃὉγ Βυτίοη, ΜΈΤ., Ρ. 92). ἵνα 
18 Ῥτο Ὁ ν “ Ὠγροίεὶὶς "᾿ 28 ΕἸ]. (οπ ἘΡΆ. 
ἷ. 17) ἴεγπὶβ ἱξ, 1.6., “τῆς βυδ)εοὶ οὗἩὨ τῃε 
νυ ἰβῃ 15 ὈΪεηἀεὰ νυ δηᾶ ἀνεη (δι {{π|68) 
οὔϑουτεβ ἴῃ ρυτροβε "᾿.---τὸ α. φρον. ΤΠε 
εποσαὶ ἀεβοτὶριίοη οὗ ἀρτεεπιεπὶ νυ ϊοῃ 
18 Ἀπ γϑεὰ δπά ἀεῆπεὰά ἰη ἴπε βυοςεεάϊηρ 
εοἴδλυβεβ. Ῥεγβαρβ ἃ σοτητηοη βῆσζδαβε ἱπ 
Ῥόρυ ας Ἰδῆρυαρε. ὅεε δεῤνίελν. Ιπϑον. 
(Εποάεβ, πὰ Ἵεηΐ. Β.6.), οὗ ἃ πιαστίεὰ 
ΤουΡΙε, ταὐτὰ λ. ταὐτὰ φρονοῦντες 

τὰν ρητον ὁδὸν εἰς ᾿Αἶδαν 
(Ό5πι., ΝΒ5., Ρ. 84).---τ. αὖτ. ἀγ. Τῇε 
βᾶτης ἐεεϊρ8.-σύμψ. Τῆς βάαπηε ροίΐηϊ 
οὗ νῖενν ἱπ τπεῖς σοπηπιοη ἱπίεγεβιβ.-- -τὸ 
ἕν ἐχργεββεβ ἴδε οπἣς οοπογζεῖς δἷπὶ οὐ {πεῖς 
νίεννΒ, Ρεῖπᾶρβ Ὑἱ ἢ 8ρεςῖδὶ τείεγεηςα ἴο 
δε υὑπὶν οὗ τῇς Οδυσοῦ (80 1,105.). 
Μίπυϊςε ἀϊδεϊποϊίοηβ, μοινενεσ, τυβὶ ποῖ 
Ὅς ἰοτοεά, 48 ἔμοσς 185 ἀου 1688 ποσὰ τη Οἢ 
οὗ ναι Ννδυρῆδῃ ἰεγπὶβ “πε ἰδυϊοϊ ον 
οὗ ελγῃεβίμεββ "᾿. 

ΜΟΙ. ΠῚ. 

Ἑάὰ. 

γεν. 3. μηδέν. ΡτοΡΔΟΪΥ, 5ε., φρο- 
γοῦντες, ΔΙ ΠΟῸΙΡῊ πὸ δἀάϊτίοη ἰδ πεςεβ- 
ΒΑῖγ. Τηΐβ ἰ8 ἴῃς ργεναίεηξ ᾿πουρὶ ἴῃ 
τῆς. ΑΡροβεὶε᾿ 8 πιϊπὰ.---ἐριθείαν. [τ ἰδ. πο 
Ψνοπάᾶδσ ὑπαὶ Ῥαὺ]! 5ῃου]ὰ ᾿νᾶγσηῃ δραϊπϑι 
1η1|8 ἀδῆρο, βεεῖηρ ἰὲ ννὰ8 οπε οἵ δὶβ 
τοδὶ ρτίενουβ νεχδιίοπβ αἱ Βοπις.- -ἤ. 
Εεαὰ ἢ} Ὀεβὲ δυϊμοσγίτἰεβ μηδὲ κατά 
(8ες οτῖῖ. ποιδ).--τκενοδ. Οηἷΐν ἤεῖε ἰπ 
ΝΙΎΤ. ὙΤῆγϑα εἰπλεβ ἰπ υΧΧ. ὈΟοπιδίπεά 
ΜῊ ἀλαζονεία Δηὰ μεγαλαυχία. Τῆς 
Ὀοαβίίι] ἐχργεβϑίοη οἵ ρῥγίάες. Εροιίβπι 
πὰ Ῥοδβιιιπεββ ψνετε ρράαζεπεῖὶν τῆς 
ῬεΓ]8 Ὀεβεϊηρ ἴδε ῬΗΠΙρΡρίαη Ομυτοῖ. 
ΤΒεθε ἡνεσα παίυγαὶ Ἔχογεβοθηοαβ οἵ ἴῃς 
Ζεδίουβ βρίτί: νυ οἢ ρεγναάεά τἢϊ5 σοπὶ- 
τηυηϊγ. [{ἰ8 ἃ βίσδηρε Ῥῃεποιηεποη ἰπ 
τεϊρίουϑ Ππίβίογτν τπδὲ ἱπίθηβε δεαγπεβίπεββ 
80 ἐτεαυεπιῦν Ὀγεεὰβ ἃ βρίγὶϊ πλὶπρεά οὗ 
φεηβοσιίουβηθββ δηᾶὰ ςοποείϊ.---τῇ ταπει- 
γοφρ. Τε οοπβιγυςτίοῃ 566 ΠΊ8 ἜΧΟΥ 
ΡΆΓΆ]16] ἴο οπι. χίὶ. 20, τῇ ἀπιστίᾳ 
ἐξεκλ. ν Ξ “οῃ δοοουηὶ οὗ," “ὉγῪ 
τεᾶβοη οἵ". Ῥεσπαρβ (ὃς δγίίοὶς ετὴ- 
Ῥἢδβίβεβ ἴπε Ἐεηεης ἰάεα (50 Μγτ.). 
ταπεινός ἢ ἀετινδίνεβ, υβοὰ πὶ οἸΔββὶ- 
(4] νυτίϊοσβ ἴο ἀεποῖς ἃ πιδᾶπ Ἴοηάϊοη οὗ 
8ε!{-Δεραβεπιεπῖ, μβδὰ θεεη δἰγεδάν εχαϊιεὰ 
ὃὉΥ ΡΙΑῖο δπὰ 5 βοβοοὶ ἴο ἀεβογίδε παῖ 
βίδῖες οὐ πιϊπὰ ὑπο δυῦπῖβ τὸ [ἢς 
Ὀϊνίπε ογἄοες οὔ πε υπΐνετβε δηὰ ὅοεβ ποὶ 
ἱπιρίουβὶν Ἔχδὶς ἰι86}. [τ υπάογνεηι ἃ 
ξυσῖμεσ βίαρε οἵ ἀενεϊορπιεηῖ ἰπ ΟἸ γί βείδη 
Ἰπετγαῖυγε, ἤθη ἰὰ σᾶτηε ἴὸ βίρηϊν τς 
βρίγι ΠΟ πιοϑὲ τεβεπὶῦΐεβ ὑπαὶ οὗ 
ΟἸὨτῖβι Ηἰπιβε!. 8ε:ε δὴ ἱπβίγυςτινε ποῖα 
ἰπ Μουΐϊε (ΟΥΤ. αὐ ἴος.). 

Ψψεῖ. 4. Τῆς δυϊποσίτϊεβ ἀγτε ργεῖυ 
Ἔνϑη]ν θαϊαποοὰ ᾿π τπῸ ολβε οἵ ἴδε δἱτοτ- 
παῖϊνε τεδάϊηρϑβ ἕκαστος πὰ ἕκαστοι (8εε 
οτὶξ. ποῖα). ὈΡΔΌΪΥ εἀά. δε τίρῃς ἴῃ 

28 
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τὰ ΟΒαρ. ἡ. μενοι ἢ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν 4. μὴ τὰ ἑαυτῶν δκαστος 1 σκοπεῖτε,; 
8, ἰν. 7. 

ἀλλὰ καὶ ὃ τὰ ἑτέρων ἕκαστος.“ ς. τοῦτο γὰρδ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ 

180 ΜΟΌΕΚΙΡΡ, ἅ, ε, ξο. βυισ., Βδβ., Ερῆς., Οἷσ., Ττμβάγι., ΗἹ]., Μιςϊοτίη., 
Απργβῖ. 
ἙΕυτἢ.οοά. ΑἸ. 

Ἑάά. (Τες., ΝΝ.Η. πιρ.) ἑκαστοι ἢ ΑΒΕῈ 17, στό, ἔ, 5, τὸ, νᾷ., Β885., 

3801,, Οἢγ., Τβάγι., ὕδατα. Εἀά. σκοπονντες ἢ ΣΦΑΒΟΌΕΕΟΡ, ἁ, ε, ἔ, δ, π;, 
νξ. 50. ἀτῖη. Βαβ., Εὐυιη.οοά.͵ ΗΠ]., Απλδτβε, 

δ Οπ. και ὨἜΟΘΚ 6ι, ἀ, ς, ἔ, 5, πὰ, νᾷ.» Ν᾽ ςοϊοτίη., Ατηθτβῖ., αἱ. 

480 ΚΙ,, ἃ, ρο. βγττ. ἅτπλ., ΟἾγ., Τμάτι., ὕδατι. Εάά. εκαστοι στ 9 ΑΒΟν  -Ὀεν. 
ἘξΙΡ 17, 31, 47, οορ. Βδβ8., Εὐυϊ.οοά., ΝἹοϊοτῖπ., Αὐρ. Οπι. ΕῸ, ἔ, ρ, τὰ, νᾷ. ἴδ., 
Αααρτϑί. "ΑΟ 17, Ογζ. Ἰοἱπ ἐκαστοι ἴο ζο] ουνίπρ ννογάβ, 50 ὙΝ.Η. το. 

δ 80 Μγε. ψ ἢ ΒΘ ΟΘΕΕΟΚΙ;Ρ, ἁ, ε, ἢ, 5, πὶ, ὅο. βυτρ., Οἢσ., Τμάσγι., Η1]., Υἱο- 
τογίῃ., Απιῦσγβί. Οπι. γαρ εἀά. νὰ ΜΜΡΓΑΒΟ 17, 37, 73, Κβεγ., σορ. ἃγῖβ. βἴβ., 
Ευτῃ. «οὐ. Μνυτ. ποῖ ἀβ τῆδι γαρ οᾶπῆε ἴο ὃε οπλτεά Ὀεοαυβε ἴπε ῥγεσεάϊηρ εκαστοι 
(νεσ. 4) υἱεῖ ἐπε τεαάϊηρ φρονειτε (νεῖ. 5) νγᾶ8 βιρροβεὰ τὸ δερὶπ ἃ πεν βεῃπίεῃοε. 

5 80 Μγι. ἢ ΟἾΚῚ,Ρ, ΠΣ ἄττη. 5ο., Οἵ., Εὐυ5., Α(ἢ., Βαβ8., Οἷσ., Τβάγι. Ἐδά. 
φρονειτε ὙΠ} ΦΑΒΟΘΕΕῸ 17, 
Νιοϊοτίη., Απηδγδί. 

Ῥτγαίοσσίης ἴῃς ἰδιίεσ, θοῖῃ ου δοοουηί 
οὗ ἴδε νατιεῖγ οὗ 18 νἱπεβϑεβ δπὰ ἰΐβ 
Δρίπεββ ἴῃ ἴπε ςοηῖεχί. Βεϑίάε, 48 τῇς 
τῆοσε ἀϊθῆουϊε, ἰε νουἹὰ θὲ νεγν [4016 το 
ςοτσεοϊοη. σκοποῦντες Π458 ονεγν μα Ἶ π}- 
ἐῃρ δυϊποσιν ἰπ 118 ἕδνουγσ. “Νὸ ρᾶσῖυ 
δανὶπρ ἂπ εγα ἔογ 118 οὐνῃ ἰηϊεγεδίβ δοης 
Ῥυξ 4180 ἔογ ἴποβε οὗ {πε τεϑῖ.᾽" ἕκαστοι 
(τεᾳυεπὲ ἴῃ τηϊβ βεηβα ἰῃ οἰ βϑίςδὶ Οσεςκ) 
Ξε εᾶςῇ ρτοιρ, εαοῇ οοτηδίπαιίοῃ.---ὅτέ- 
ρων. ὕδεά νἱτ διγῖσε ςοττεσίπεββ 88 
ορροβεὰ ἴο ἑαντῶν. Ιΐἱ οἴζεη 48 ἃ [ε885 
βῖσιοςϊ ὑδᾶρὲ ἴῃ ΝΙΤ. Ἑτοπὶ δε ρεπεὶς 
ΨΆΥ ἴῃ Ὡς ἢ ἢς ἀφθα18 ψἱτἢ τπεπὶ, να 
φληποῖ βῦρροβε ἐπαὶ ἴῇεγε νν88 48 γεῖ ΔΠῪ 
Βειίουβ γεπὶ ἰπ ἴῆςε ῬὨΙΠρρίαπ ΟΠυτγοξ. 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ με δὲ8 αἰγτεδν ἴῃ πιϊπὰ πε 
ῥϑτν {εεἰϊηρ τουδεὰ Ὁγ ἐπε ἀϊβαρτεεπιεπὶ 

Ὄνεε Εὐοάϊα ἀπᾶὰ ϑυπίγομε. ὙΤδῃὲ 
ορίηίοη οὗ ἴτε ΟἸ τί βείδπ σοπιπια πὶ νυν 8 
ἀϊνιάεὰ. ΤῊΐδ τηϊρῆϊ, οὔἩ οουτβε, ἰεδὰ ἴο 
βεσίοιι:ϑ ἰβϑῦεβ. Ηε [48 δἰγεδάν ἱσωρὶοσεὰ 
ἀπεπὶ ἴο Ὀε οὗἉ με βᾶπιε πιϊπά (νεζ. 2). 
Τῆς ΔΥ ΟἵἁἨ τεδοπίηρ 1ῃ18 ΒΑΙΤΊΟΠΥ 18 
Ὁπ5ε  ββῆπεββ. “Ρδυ}}5 εἴῆι!ς 18 δὲ ᾿εδϑὶ 
88 τπιυςῇ 8 βοςίδὶ 88 δὴ ἱπάϊνίἀυδὶ εἰς " 
(Ηἴεζπι., Ν.Τ. ΤΆ. 11., τό62. [Ιπϑιγαυςῖίῖνε 
ἀϊβουδδίοπ). 

Ὗν. 5-:|1. ΤῊΞΒ ΟΟΝΡΕΒΟΒΝΒΙΟΝ ΑΝῸ 
ἙΧΑΙΨΤΑΥΤΙΟΝ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ. ΑΒ Ἃο ἴοζγπι, 
νν. 5-10 ΔρΡρθᾶσ ἴο ὑε ςοπβίγυςςεα ἴῃ οᾶτα- 
ΤΌΠΥ οἤοβαη ῬΥοΟῸΡΒ οὗ ρᾶγδ]]6ὶ οἰδυβεβ, 
Βανίηῦ ἂπ ἱπιργεδβῖνα σαγίῃπὶ (βεε Ϊ. 
ΔΝ εἰἶβ58, Βεἰέγ., ῬΡῃ. 28-20).---  εσῖ. 5. Ὑ. 
οὐρῇς ῥγορδῦϊν ἴο δὲ τεϊεοιδὰ ντἢ {δα 
Ὀεδὲ στοὺρ οἵ Μ55. φρονείσθω, 45 {πε 
Βαγάδγ τεδάϊηρ, μα8 τυυςὮ ἴῃ [15 ἔανουγ, 
Ῥυϊ φρονεῖτε ἰ8 ἕλτ Ὀεῖϊτες διϊεϑίεά, τοῦτο 
φρονεῖτε κιτιλ. Τῆς οτάϊπαγυ ἰγαηβίδιίοη 

6γ"", ἃ, ε, ἔ, δ, τὰ, νᾷ. δυττ., Ευ1ῃ.οοά,͵ Ογτ., 
Μγυε. τεϊδίηβ φρονείσθω 8ἃ8 ἴπε παγάεσγ τεράϊηρ. 

τὰπ8, “Ηδνε τῃϊ8 τηϊπά ἴῃ γου ψνΒϊς ἢ Ψ 85 
4150 τ ΟΠσγῖβε [εβ8ι8". Ὑδὶ8 ἿΣ ναὶ 
βυρρΡί γίηρ εἰἴπες οἵ ἐφρονεῖτο (ἐφρονήϑη 
οζ ἦν ἰπ ἴδε ἰαἴξες ΒΑ} οἱ ἐὰν μμάαάβρν 
ὅ. Οετίδίπν ἂπν ρϑβὲ ἴεπβε (ραδββίνε) οἵ 
φρονῶ ἰβ ποῖ ΟΠΪΥ νεσυ δαγβα, δυϊ, 
Ψμεπ ἀπαϊγβοᾶ, γιεἰάβ πὸ δρρτορίδίε 
βρηϑες ἦν 18. δοδγοεῖν 1688 ᾿ερὸρ ̓  κ 
νου ΤΟΒΌΡΙ τοῦτο νεῖν (ποῖ 
τοῦτο ἔξοδα ἘΣ ας ἀπέξεάεηι οἵ ὅ. 
Πεἰδαπιάπη ((οοννίπρ ΗτΏ.} βυρρ ες 
φρονεῖτε (ς΄. ῬΡᾶγβϑ!!εὶ ςοπβισγυςτίοπ ἴῃ 2 

1π|. ἱ. 5), ἀπά ἐγδηβίαϊεβ, “"Ηανε 185 
τηὶπὰ νἱτπίπ γοὺς ςοσηπι ΠΥ (80 4150 
Ἡοεϊεπιδηπ) ψν Ὡς γε ἢᾶνε Α͵8ο ἱπ Ομτϑὶ 
6805". Τδῖβ Κεὲρβ {με Ἰοοδὶ πιελπίηξ 
νὰ θοΙἢ ὁσουττεῆςεβ οὗ ἐν (ἔοσ γε δδνε 
Βεῖς τῆς ςοπιῶοπ Ραυϊΐπε ρῆγαβε ἐν Χ. 
1. 28 {πε βρῆετε οἵ τπῈὲ ΟἘγίβείδη {{ε}. 
1 ρίνεβ ἃ νινίά ἴοτος ἴο καί. [Ι{ ρεῖϑ τίὰ 
οὗ τε ἀρραζγεπεν βυρεγῆυουβ υϑε οἵ ἐν 
ὑμῖν Δεῖ φρονεῖτε. Απά φρονεῖτε ἴ5, οἵ 
ςουτζβε, {πε εδϑβίεβε νογὰά ἴο βυρρὶγ. 
56η86 ἰδ (ΠΟΤΟΌΡὮΪΥ ἂρῖ. ΟἸτίβειδπϑ ἴπεπ, 
8ἃ8 πον, ψεσζε οϊεη ἀϊδεσεηὶ ἱπ {πεὶγ 
οτάϊπδσγυ ἀεδιηρβ δηὰ γεϊδιίουβ ἔτοτῃ ϑβδὶ 
186. ψέγε ἰῃ τπεὶγ δισίςε ΟὨσἰβυίδη [ε. 
ὙΠε ὕνο βρῆεγεβ Ψψεσε δῖ ἔπιεβ κερὶ ἀϊ8- 
ποι. ὙΠοβε Ψῆο ῥγοξεββεὰ ἴο ἢδνε πιδὰς 
δτεαὶ βδογίῆςεβ ἴοσ ἴῃς 8δκε οἵ Ὁμηβὶ 
ταρμς πενεῖ ἄγεδπὶ οἵ πηακίηρ ἐνεπ ἴῃς 
β΄ Ἰρμίεβι ἔοσ ἃ ὑγοῖμετ. Τῆς Κεεπεβὶ σζεδὶ 
τΊΔΥ ὃε ἀϊδρίαγεά ἰῃ τεϊϊρίοιιβ ννογκ, 80- 
ςοπηραηϊθὰ ᾽ν βίηρυϊατ Ἰαχῖτν οἵἁ ρτἰποίρίε 
ἴῃ τ1Πε σοπηπηοη οοποοσῃβ οὗ ἀδιὶν Ὀυβ᾽ηε55 
ἃπὰ βοοίαὶ ἱπίεγοουσβε. Αἵ ἤσθιε βἰρδὶ 
τδε ἱπιεγρσγεϊδείοη, ρεσῆδρϑ, γερεὶβ ὃγ [ἐ5 
τπίλτη!]ϊατίεγ. Βυῖ ἰϊ ἀρρϑᾶγβ [ε88 ἀϊβῖ- 
οὐ τἤδη τα οἴπεσ ροββί 6 ἐχροβιΠοηβ. 
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5 καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6. ὃς ἐν “μορφῇ Θεοῦ "ὑπάρχων, οὐχ ̓ ἁρπαγμὸν ἃ ὧ. ἅΖ αι. 

ἡγήσατο τὸ εἶναι "ἶσα' Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν " ἐκένωσε, 7. μορφὴν 9 ὃς Βοίβ 
σ. χὶ. : δος. 

ζϑιι ἐϊ, τῷ (αρραζ. βδυγε ἔοσςε). Ε χίσδαοσά. οοτοσοου ἰῃ Αςίδβ, οἔξε: ἰὼ προπαίη εν τοἱούξίεαῦ βδεῦβε. 
4 τοῖς ἐπν. 

Ὧ0 αϑος(). ες. χίν. 2, χν. 9 (ἐγαπδῖ. 

180 Τρ. ἴσα Τί., ΑἸ, ΝΥ.Η., νγ8. 

ΣΦ ]οῦ χὶ. 12, χχχ. ἐπ 8. ογῃ. ἷν. 14.: σΣ Οος. ἑ. 17, ἰχ. 15; 2 
6Ὁ. ᾿τυοσά - Ἰδησυΐβη). 

Ῥτοῦ. ἰδς ἰΔξες 8 τηοσς Ἴοσγεςῖ. 

᾿. 1Σ. 3 (Ξ-Ξ- πιδκο οὗ 

Τῆς οἷτ- 
ςὐπλῆσχ 15, ἰπ 411 πο] που, Δῃ δϑββί πι!διίοη το τὰς Ἐρίς Ἰδηρυαρε. 8:6 ὙΥ-5.Β., ἱ., 
68.60. 

Ἐον 1,Ἀ. δπὰ Νίης. ργαςιοδιν ἴρῆοσζε ἔπε 
ἀϊθῆςυγ, {π6 ἔοστηεσ ἰδἰκίηρ ἐφρονεῖτο -- 
ὃ καὶ Χ. ᾿ἸΙ. ἐφρόνει ἐν ἑαυτῷ. Βυϊ μαι 
Ὀερβ ἴῃς αυεβίίοη. ΚΙ. {πίπκβ ἰξ ἱπιροβ- 
8:0]6 ἴο ϑεραζαῖς (ς ἴννο βρῇεσεβ. (ες 
Ὦδηι., δας Ν.Τ. Ῥοννιεὶ, εἴς., Ρ. 113 ἢ. ; 
4150 Ζαῆη, Σπμέλαγά!ς Ζεϊέδελτγ., τ8δ8ς, Ρ. 
243, ΨὙῆὴο σφυοῖε8 ὑἱτἢ ἀρρτγοραιίοη ΝΊς- 
ἐογίηυβ σα ἰος., Ηοο Ξεμπέϊέε ἐπ υοδὶς φμοά 
«ομίϊ εἰς ἱπ ΟἈγί σέο.) [Ο. Ηδίη, δ.1Κ., 1803, 
ῬΡ. 160-171, [Ὁ] ον ηρ ἴῃς βᾶπιε ἴῃ 68, 
ἴᾶκεβ ἴῆε βεοοηά φρονεῖτε -- ἱπηρεζᾶῖ. 
“4ΑᾺ8. ἱπάεεά γε πιυβὲ μάνα ἱπ ΟἨγῖβε 
7εβυ5." ὙΤῇΐβ 18 ἀϊβῆσυϊε ἴο αγεῖνε δί.}.-- 
ἐν ὑμῖν. Οοτζεοὶ Ν.Τ. ντίϊετβ ψουἹὰ 
802} ἐπιρίου ἑαυτοῖς. ΟἸΔββίςαὶ δι ποῦβ 
υ8εὲ ὑμῖν αὐτοῖς. 

νν. 6δ-11. Ιπ ἴδε ἀϊβουδβδίοπ οἵ {π|8 
ἐγωχ ἱπίογῤγείμηι ἴτ 5 ἱπιροββί δῖε, νυ η 
ΟὖχΣγ {ἰπ|ϊ18, ἴο ἀο πιογα εἶνε ἃ ὑγιεῖ 
οὐυπίπε οὗ ἴῃς οΒίεῖ ἱερίεἰπχαῖς ἱπιεγργεῖδ- 
τίομβ, ἰδγίηρ βρϑοὶδὶ ετηρῃδβϑὶβ οἡ ἴδαῖ 
ΨὨϊσἢ ψνε ῥγεῖοεσ δηὰ ρίνίπρ ΟἿτϊ τεΆβοη8. 
Α5 τεραγάβ ᾿ἰτεγαΐυσς, ἃ ροοά δοοουπὲ οὗ 
τς οἷάει εχερεβὶβ ἰ5 σίνεη ὉγῪ ὙΒοΪυςκ, 
Ὀὐτῥιίαδο Ο Ἀγ πἰοἱορίεα, Ὁ. 2-το. Ετδηκα 
(ἴπ Μεγετζὅ) ρῖνεβ ἃ νεγὺ [}}} ἴβὲ οἵ πηοάδγῃ 
ἰξουβδίοπβ. ἴῃ δάάἀϊτίοπ ἰο σοπηπιεηίδγεβ 
δηὰ (Πε νατίουβ ννοσκβ ου Βι Ὁ] οα] ὙΤΒε- 
οἷοσγ, ἴπε [οἱοννίπς ἀϊβουβϑίοηβ ἅσγε 
ΒΡΕεΟΙΔ ΠΥ ἱτηροσίδηι: λρίρεσ, δὲ Ολγίςίο- 
ἰορία Ῥαμίέπα, ῬρΡ. γ6-85; ΒΕ. ϑοππηιίάι, 
Ῥακμίϊηίξελε ΟἈγὶςίοἱορίε, Ρ. τ63 Η.; ἍΝ. 
Οτίπηπι, Ζτο. ΤΆ., κνί., τ, Ὁ. 33 δ΄. ; ΗΙΙρεη- 
{εϊά, ἐδέά., χχν!ϊ., 4, Ρ. 408 Η. ; ΝΥ. ννεϊδεη- 
Ῥαςῇ, Ζων Απμείορμηρ ἀ. ϑέεῖϊς ΜΙ. τ. 
5:11: (Καείβευμε, 1884); Ε. Η. Οαἰδοτγά, 
Ἐχροξίέον, ν., νοὶ. 4, Ῥ. τι ἢδ., 241 Η, 
[βἴπος Ρυ δ) βῃςἀ βεραγαίβν); ϑογλεγνς, 
δὲ. Ῥαμί᾽ς Οοπεεῤῥίοη οὗ ΟἈγίςσί, Ρ. 188 ΗΕ. 
τ πᾶν ὃς υδεῖ] ἴο ποῖς ςετίδλίη οδυτίοηβ 
ΨΒΙΟἢ τασδὶ Ὀς οὈβεσγναὰ 1 {πε Αροϑβϑιῖε᾿ 8 
Ἰβουρδι ἰδ ἰο ὃς ἐσυΐν ρταβρεᾶά. (α) Τῆηΐβ 
ἰ8 ποῖ ἃ ἀϊβουδβίοῃ 'ἱπ ἰεοπηϊςαὶ ἐπεοΐοργ. 
Ῥαυϊ ἀοεβ ποῖ βρεουΐδίς ου ἴδε ρτεδὶ 
ῬτΓΟΌΪεπη8 οὗ ἴδε παῖυγε οὗ Οἢγίβι. Τῆς 
εἰλδογαῖς ἱπεογίεβ γεαγεά ου τμϊβ ραββᾶρε 
ἃηὰ ἀεείρηδιεά “ Κεποιῖς " ψουὰ ρτο- 
ὈΔΌΪΥ πᾶνε βυγρτίβεά τῆς Αροβεῖς. Ρδυὶ 
ἷ8δ ἀφα!ης υνἱτῃ ἃ χυεβείοη οὗὁἨ ργαςιίςδὶ 
εἰῃὶς5, τς πηλγνοϊουβ οςοπεβοεπβίοη απὰᾶ 

ὉΠ56Πβῃπε88 οἵ ΟὨσίβε, απὰ πε δτίῃρβ ἱπίο 
νίενν ἔπε βενεσγαῖ βίδρεβ ἰῇ 8 ργοςθββ 88 
ἔλοιϊβ οὗ Βιβίοσυ εἰἴποσ ργεβεπιθα ἴο πηθη᾿ 8 
εχραγίθηςς οἵ εἶδε ἰπίεισεὰ ἔσοτα ἰξ. [Αἱ 
ἴδε βᾶπιε {ἰπιε, ἃ8 1. νείββ ποίεβ (Τὰ. 
1,Ζ., τϑοο, ςο]. 263), πε σατεῖα] τμεϊοσίςαὶ 
ϑίγυςίυτε οὗ [ἢ6 ρδβδαβε (ἴννο βίγορεϑ οὗ 
ἔουσ ᾿ἰπε8) βῇονβ ἔμδὲ τῆς ἰπουρῆς 828 
Ὀεεπ ρδίίεμεν εἰδρογαῖεά.) (ὁ) [τ ἰ8 
θεβίάς ἴῃς πηᾶγς ἰῸ ΔΡΡΙῪ ἴδε σδηοπβ οὗ 
βαΠοϑορπὶς τεγπ ΠοΪορΎ ἴο ἔπε Αροβιῖςε᾽ Β 
δῆρυᾶρα. Μυςῇ ἰσουδὶς νουἹὰ Ὀε βανεὰ 
ἱξιηςεσργείεσβ ἰπδίςδά οὗ τιϊηυτεῖν ἱπναϑεῖ- 
ξαϊίπρ τῇς τεβπειπεπὶβ οἵ ἀτεεῖς πιεῖδ- 
ῬὮγϑβιοβ, ου ἴδε δββυστηρίίη πὶ ἘΠΕΥ ἃγα 
Ῥιεβεηΐ μέσο, ψεσε 10 δϑις ἐδεπηβεῖνεϑ, 
Φ(ὙΨὙγμδι οἵἴδμες ἴεγπβ οουἹᾶ τῆς Αροβίὶς 
δανε υβεὰ ἴο Ἔχργεβδ ἢβ σοποερίοηβ ὃ ̓ 
(0) ἴὰ 'ἴ8. ἔμει!ς ἐο διΐϊεπηρὲ ἴο μερ θα Ῥαυ 8 
ἐβουρῆε ἱπ {πῖ8 ρβββαρε ἤξ ἴῃ νἱἢ ἀπ 
ἀεῆπιῖε δηά βυβιεγηδιῖς βοβεπὶς οὗ ΟΠ σίβι- 
ΟΟΡῪ βυςῇ 2485 τς “Ἡξεανεηὶν Μδη," 
εἰς, ΤῊ ΪΒ ΟἽἿῪ Παπιρετβ ἱπιεγργεϊδείοη. 

γες. 6. ὅς. Τῆε ἀϊβουβδβίοῃβ 848 (ὁ 
ψΒεῖδεῖ (18 ταέεγϑ ἴο τς ῥσε- εχ βεὶπς οσ 
διβιογίςδὶ ΟἸγίϑε βεεπὶ βοδςεῖν τεϊενδπξ 
ἴο Ρδυ] 8 ̓πουρμς. Ἐογ Πίπὶ δι. 1μοτὰ 
ΟἝτεα ΨΔ8 Οὔς δηὰ υηάϊνίἀε. Τὸ 
βυρρεδϑὲ τπδὶ ἢς ἀϊὰά ποῖ σοποεῖνε ἃ Ῥγε- 
εχιβίεπος ἴῃ μεᾶνεῃ ἰβ ἰο ἱρπογα ἔπε νεσΥ 
ἰουπάφείοηβ οὗ ἢδὶ8 τοϊπ κίας. ΡτοῦδΌϊν 
δε πενεσ Ἰαϊεὰ τηΐϊπυιοῖΥ οπ ἴῃς 
πδῖυγε οὗ ΟἾγίβι᾽᾿ 8 ρχσες-εχιβίδηϊ βίδῖε, ᾽υδὲ 
88 Ὧς τε ΓΔ 15 ἔγοτη ἀοίπρ 5Βοὸ οἡ ἴπε πδίυσε 
οὗ ἴδε δῖυτε 1“. Ης Τσοηίεηίβ Βἰπηβεὶῇ 
ἡ ἢ ρΈποΊλὶ ᾿ἴπ68. ΤᾺς ἱπιεγρτεϊδείη οὗ 
τῆς ἡμηροῦ ὑεόνόοι δὰ ὩΣ ταεδηΐη 
δδβίριεά τὸ (τ) μορφή, (2 γμός, (3 
τὸ εἶναι ἴσα ἰθέφι τς ἴῃ ΥΧΧ μο 
ἅἄεποῖεβ (πε ἔογπι, δρρεάσαπος, ἰοοίκ οἵ 
1|Κεῆ688 οἵ βοπιε οπς, ἔπδὲ Ὀγ ννῃῖο ἢ ἐποβα 
Ῥεδοϊάϊπρ δἰπὶ ννου]ά Ἰυάρε τι. ὅ:ε 1οὉ 
ἷν. τ6, Πδη. ν. 6 δηὰ ἴῆτεςε οἴποτς ρίδοςβ, 
νι ιβά. χνὶϊ. 1, 4 Μδςς. χν. 4. Ρ δίπὶυ, 
ἴτοπὶ (ἢς οοπίοχι οὗἩ ἴπε8ς ρδββϑαρεβ, ἴῃς 
ψοζά δᾶ Ἵοοπῖς, ἰπ ἰδῖεσ ασςεκ, ἰο τεςεῖνα 
ἃ νᾶρυς, βαπειαὶ τηεδηίηρ, [Δ τετπονεᾶ 
ἴτοτὶ ἴπ6 δοουγδῖε, τη εδργβίοδὶ οοπίεπί 
ψὩΙ ἢ θεϊοηρεά το ἰδ ἴῃ Ἡυτίτοτθ {Κα ΡΙδῖο 
δηὰ Ατίβιοιϊβ. [ὲ ββεπηβ, ἱπεσείοσζε, ἴο υ8 
οὗ {Ππ||Φ ναῖυς, ἢ ΚΓ. ἀπὰ Αἰβοτὰ (οῤ. 
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ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 1. 

δούλου λαβών, ἐν "ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος - 8. καὶ " σχήμαπ 

Το φὶς εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ᾿ ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος “ ὑπήκοος 

5 

ν ἔζδιι, χνίῃ. 4, χχίῃ. 18; 4 Οος. χὶ. ) αἱ. 

εἶξ.), ἴο ἀΐδουβ8 ἴῃς ταϊαϊίοη οὗ ἤμλα, ἴο 
ταστηβ δυο 28 οὐσία, φύσις ἀπά ἐ ἴῃ 
τϑεὶς ΡΠ] οθορδῖςδὶ τεβπαπιεπίβ. [ἰ 18 ἕδ 
τοοτα ὑγοῦδοῖε ἴμδὲ Ρδὺϊ ι.8ε8 μορῷ. Βεῖε 
“ἴῃ ἃ ἴοοθε, ρορυϊας βθῆβε, 88 ψῈὲ ὕ8ὲ 
εηδίυγε᾽ " (Οπαγάΐαπ, πη. τ, τ896). Ης 
ταδδηβ, οὗ οουγδα, ἰῇ ἔπε βιγίοιεβὲ βοῆθς 
τδας τῆς Ῥγε-εχίβιίπρ ΟἸγίδὶ υνδβ Ὠϊνίπε. 
ΕἘος μ. αἰννῶγβ βἰρηῖῆεβ ἃ ἔοστη ὑ Ὡς ἢ 
τοῖν δηὰ [1]ν ἐχργεββεδ ἴπε θεὶηρ νὨϊ ἢ 
ἀπάτα ἰ. Βυΐῖ ἱπ ἰγὶπρ ἴὸ τεῶςῃ ἃ 
οοποεριίοη οὗ ἴμε ῥγε-εχίϑαπρ πδίυγε οὗ 
Ηΐ8 1,οτά, Ὡς 5 ςοηίεηὶ ἴο [πίηἶκ οὗ Ηἰτὰ δ 5 
τῆε εἰκὼν τοῦ Θεοῦ (Οο]. ἱ. 15), 88 Βῃατίπρ' 
ἐπ τπλὲ δόξα (οη (δε οἷοξε τεϊδιίοη οὗ μ-. 
δηὰ δόξα ξες Νεδβῖῖε, 5Κ.., 1893, ΡΡ. 173, 
174) ΨΠοΒ ἴ5 ἐδε πιαηι εϑίδιίοη οὗ (δὲ 
Ὀϊνίπε παῖυτε (οὐ. ]ομη χνὶϊ. 5, ΗςὍ. ἱ. 3), 
88 ροββεβδίηνς, [ἢ δι 15 ἴὸ βᾶυ, ἴῃς βαπης κιπὰ 
οὗ εχίβίεπος 88 αοά ροββεββεβ, νίϊουϊ 
Ἰηάδυϊρίπρ ἰῃ βρεουϊδίοπβ ου ἴῃς πιείδᾶ- 
Βα γρίςαὶ τεϊδιοπβηΐρ οὐ ἐπε ὅ8οπη ἴο ἴδε 
αἴῃετ. 80 ἴῃ 2 Οος. νἱῖϊ. 9 (πε οἱοβεϑδὶ 

Ρᾶγα!!εὶ ἱπ ἐβουρμῖ ἐο τ ϊ8) με ἀεβοσίδεβ 
ἴδε βαπης σοπάϊείοη Ὁγ ἔπε νγογάβ πλούσιος 
ὥν. Απά τδΐ8 τεπιίπ δ υ8 οὗ ἴπε Ροΐπί οὗ 
ετρ ἢ δβίβ, ἴῃ6 ὑΠ8 δῖε σοηίγαβε ὃε- 
ἀνε ἴῃε Πεανεηΐν ἂηὰ εαγίῃ]ν βἰδίεβ, 
πε μ. Θεοῦ απὰ ἴδε μ. δούλον. Τῇε 
ΑΡροβι!ε᾿ 8 τηϊπά ἰ8δ ονεγροινεσεὰ ὃν ἴδε 
Ρτοίουπά εἰἴπιῖς 81 πιχεαπίηρ ἀπά ναῖυε οὗ 
τῆς Ηυπιϊατίοη.---πάρχων. ῬτΟΡΔΟΙΥ 
Ξε ““Ῥείπρ σοπβεϊτυ!οηδ γ᾿ (Ενδπβ οσ Σ 
Οοσ. χί. 7), “Ῥεὶπρ Ὀγ πδίυτε ". ΟΛ 
ΣΡ οὗ 5. 7ανιες (Ἠδιηπιοηὰ, Χἑέέ., 
Ρ- 45. φυοίεά ὃγ ΟἰΠ.), παιδίον γέγονεν ὁ 
πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν. Αἱ τῃε 
ΒΑπῚς ἴϊπηα, ἱπ ἰδῖεγ στεεῖ, τἴ ἰ8 οἴϊεη ἃ 
τῆεγε οορυΐδΔ. Οὐ. Αἰϊδετγβίεενε οἡ [ διὶῃ 
Μ., 4οὶἱ., ὶ., 2. ͵8 Ῥαγιϊοὶρ!ε τερτεβεπὲβ 
τῆς ἱπιρετίεςϊ 848 ννῈ}} 48 ἴῃς ργεβεηΐ ἴδηβε. 
50. ῬΓΟΌΔΟΙΥ δατα.-- γμόν. [Ιη δε 
δῦβεπος οἔτεϊονδηΐ ονϊἄδηςε ἕοσ τἢ18 ννοτὰ, 
15 ῥτγεςῖβε ϑἰρηΐδοδπος πηυβὲ ἰδγρεὶν ὃὈς 
ἀειετεχίηεά ὃν ἴῃς σοπίεχι. Αςοοτγάϊηρ!ν 
ἴξ πιυβὲ Ὀε ἀϊδουββεά ἴῃ οἷοβε σοππδοίοη 
ἢ τὸ εἶν. ἴσα Θ. ““ Πά ποὲὶ σοπδίἀος 
τὸ ε. ἰ. Θ. 28 Δλη ἅρπα' ." νηδι δ ἴδε 
τεϊδιίοη οἵ τὸ «. ἰ. Θ. ἰο μορφή Τῆε 
ψοτάβ πέδη “τῆς Βεΐπρ οἡ δὴ εαυδὶ εν 
νη αοά " (Ε.Ν.). [18 βυγεῖν πεεϑά!εββ 
ἴο πῆᾶκα ΔὴῪ ἢπε ἀϊδβεϊποϊίοσιβ ἤεσε, 88 
ΑἰΗ. ἀοεβ (οῤ. εἰέ., Ῥ. 242), Ὀεΐννεςη εἶναι 
ἴσος 55 -- εαυα]τν οἔπδίυτγε δηὰ εἶναι ἴσα 
88 Ῥοϊηϊπρ ἴο “τῆς 5βιδῖε δηὰ οἰγοῦπι- 
βίαποεβ Ψηοἢ ὅτε βερδγαῦϊε ποσὰ ἴδε 
ἐδββεῆος δηῃὰ ἱβετείοσε νδείδῦϊε Οἱ δοςί- 

τ Αςίδ Υἱΐ. .9; 5. ὕος. ἰϊ. ο. 

ἀεπίδὶ," οσ, σὰ [.ἢ., τὸ 58ὺ ἔδδι ἴσος 
ψουἹά τείεσ τὸ {πε ρεζβοῃ, ψῃΐ]ε ἴσα δλε 
ἴῃ νῖενν τῆς δισιθαϊεβ. ΑΒ ἃ τηδῖϊες οἵ [λοὶ 
τῆς δάνετῦ ἴσα (πευίες Ρ] ΓΑ ]) ἰδ υϑοὰ ἴῃ 
ἴῃς πιοβὶ βεηεγαὶ βεῆβε, τ πουΐ ΔΠῪ 
τοεϊδρῃγβίοδλὶ βυδεϊειῖεβ, ς.9.» οὗ. χί. 12, 
ἄνθρωπος δὲ ἄλλως εται 
βροτὸς δὲ γεννητὸς 

τῇ; Χχχ. 
πηπῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μον ἡ μερίς. 
Τδυς., ἰϊ., 14, 
πβ ΆΣ Οεά. ΚΕ. ᾿ 
μη ζώσας ἐναριθμῶ, πὰ εἰκενίεῖε. 

Ὁ5 πο ἰδπεοϊορίοδὶ 5 δἰίομβ οἂη ὃς 
Ὀαβεά ὕροὴ ἴδε Ψοσι 8 τὸ « ἰ. θ. 
εφυϊναϊεηι ἴο ἐν μ. Θ. ὃ [π δρίτε οἵ δόσις 
Οοπηπι. ἵμεσε ἰ8 δοβοϊ εν ἐράτας πὸ 
ἴεχὶ ἴοὸ )υδιίν ἴδε ϑυρροδίκίοπ. Ρ δἰ πὶγ 

885 τεέεγεπος ἴὸ πναΐέηγε; τὸ εἶναι 
Θεῷ ἴο ἃ τεϊδιίου. ἴῃ ἔδοϊ ἰΐ ἰ8 οπὶν 

ἃ Ῥαγύουϊας τεπάεγιηρ οὗ ἁρπαγμός ν ἰοῦ 
βυρρεβιεὰ {μεῖς δαυΐϊναϊεποε. Α πιοῖε 
ἱπιρογίδης φυεβιίοη 15 ννῃςίμες τὸ εἰ. θ. 
νν88 ροββεββϑεὰ Ὁγ ΟἨτίβι ἱπ νίσιυς οἵ Ηἰδ 
Ῥεΐπρ ἐν μορ. Θεοῦ. ΤΉϊΕ υνἱ}} ἀερεπὰ 
ου ἴδε βεπβε οἵ ἁρπαγμός. [Ιἱ 15 ρβεπεγΑ 
δάτηϊττεὰ πον ἴῃαὶ ἄρπα: πᾶ ὃς τε- 
τἀ εὰ 85 -- ἅρπαγμα. (8:ες ε8ρ. ΖΔ, 
μίλπαγάθς Ζοξίξελν,, τ88ς, ῬΡ. 244-240) 

[8 » ᾿ἴτὶ τὸ “τῆς ἰαγίπρ ἄουπι," 
“ ὁγάδιπιηρ ᾽" οὗ ἃ τπῖπρ, νυ ΔῸΣ οοπιεδ ἴοὸ 
τοεδη “πετπίηρ Ια! ἃ ἄοννη, "τῆς οτάϊπδπος 
οἵ βίδτυϊε; ἱλασμός, [{τ. -- ἃ ρτορίεἰλάπρ, 
Δρρεαδβίηρ, δυῖϊ υϑυδ!ν τΠ6 Ῥτορί ἰδίου 
οἤεείηρ, τηαῖ ὉῪ ΨΒΙΟΒ ῥτορί μΔὔοη ἰδ 
πιλὰς (βεε Ηαίζ., Εἰμὶ. ρ. 18ο). Μγτ. 
Ηξη., Βεεὶ ἀπά οἵδογβ νυν ϊβῃ ἴοὸ Κεὲρ ἴδε 
δοῖίνε τηελπίηρ, δηὰ ἰγαπϑίαϊς, "" ὈΙὰ ποὶ 
οοπβίάθγ τῇς Ὀεὶπρ ὁπ δὴ εαυδὶἐτν νη 
Οοά 848 ἃ τιεᾶῃβ οὗ τον ίηρ ". Βαϊ ἷἴ 
ΒΕ: ΠΊ8 ἱπηροββίρ]ε ἰο δοςερὶ (μἰβ βεπϑὲ 
Ψ ἤεη γα ἧδνε πὸ δἰπὶ οἵ νγμδῖ ἰδ ἴὸ δὲ 
τουδεά, Ἂπ., Ηρι., νίπο. δπὰ οἴδμειβ, 
τερατάϊη, ἀρταγμόν 85 - ἄρπε 
Ἐεισἰαταν “διἅ ποῖ Ἰοοῖς ὑροῦ ἯΣ 
ἐαυδι ιν ἢ Οοά δὲ ἃ ρμτίσε ἴὸ ὑὲ 
οἸυϊςπεά. ". Τηδὶ ἰβ τὸ β8δν, τὸ ες ἰ. θ. 
18. βουηδι ῃϊπρ Ὡς Ης αἰγεδὰν 
δηὰ τεβοϊνεά ποῖ τὸ οἰϊηρ το. Βυὶϊ τὴὶ 
ἁρπαγμός δάἀπιῖξ οἵ 118 τηεαπίηρ ὺ δε 
οϑπηοὲ ἤπὰ δην ρϑββᾶρε νδετε ἁρπάζω οἵ 
ΔΏΥ οἵἩ ἰΐξβ ἀεγίναϊίνεβ δαβ τῆς ϑεῦπβὲ οἵ 
“ Βοϊάδϊπρ ἱπ ροββεδββίοπ,"" “τειαἰπίπρ ". 
[τ 8θεπι8 ἱπνασίδο!υ ἴὸ πηεὰπ “ φείξε," 
“δκαίεΐ υἱοϊεπεϊν ". ὙΠὺβ ἰϊ [8 πσὶ ρεῖ- 
τλῖβδι Ὁ ]6 ἴο ρἀε ὅοτλ ἴῃς ἴσῃε βεῆβε 
4“ ὅτ88ρ δι "" ἰπίο οπς ψὩὶοἢ ἰβ (οἴ ἀϊξ 
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ἕετεπι, “ Ποϊά ἔαβε ", Ασε ννε τοί οδ]ὶρεά, 
ἴδει, ἴο τπῖηῖς οὗ τῆς ἁρπαγμός (Ξ 
ἅρπαγμα) 48 Ξοπιεῖπίπρ, 51}}} ἔυΐζαγε, ἃ γές 
γαῤίεπάα δ Οὐ. Οαίενπα οπ Ματῖς χ. 4ἱ Β΄. 
(φυοιεὰ Ὁγ Ζαδη), [εβι18᾽ δῆβινεῦ ἴὸ τς 
80η8 οὗ Ζεδεάεε, οὐκ ἐστὶν ἁρπαγμὸᾳ ἡ 
τιμή, “Ἴδε Βοποὺσς ἰβ ποῖ οὔε ἴο ὃδ6 
δηλιςπεά ". Οὔβεγνε μον δριϊν (ἢ 5 νίεν 
δὲ ἴῆς οςοπίεχί. [Ι͂ἢ νεσ. το, ἢ ἢ 18 τμ6 
οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς νος ρβαββᾶσε, νε τελὰ [πδί 
ασοά ρανε Ϊεδὺ8 ΟἸτίβι ας α ρὲ (ἐχαρί- 
σατο) ἴῃς πᾶπηῆς αὔονε ὄὌνέγυ δῆς, ἑ.Ὲ., 
τῆς πᾶπιε (Ἰποϊυἀϊηρ Ροβιτίοη, ἀϊσηὶν ἀπὰ 
δυϊδοσίεγ) οἵ Κύριος, 1, οτά, ἔξε παπὶα 
ψ ῖοἢ ταργεβεηῖβ τῇς ΟΟΤ. ]εδμονδῆ. 
Βυι τδ΄ῖ8 15 τς πίρῃεβε ρίδοςε Οἴγίβε ἢ88 
τελοδβεά. Ης Πδ8 δἰννδυβ (ἴῃ Ῥδι}᾽8 νίενν) 
δῃασεά ἰῃ ἴῃς Ὀϊνίπε παίυσε (μ. Θεοῦ). 
Βυι ἴξ ἴ8 οαἷν 88 ἴδε σεβυϊὲ οὗ Ηἰ8 [ποᾶτ- 
Ὡδιίοη, Αἰοπεπιεηί, Ἐσβυζσεοϊίοη ἂπά 
Ἐχαϊιδιίοη ἐμαὶ ΗἊς αῤῥέεαγς ἐο νιέη ἃ8 
Οπ ἂῃ εβαυδιν ἢ ἀοά, ἴδαὶ Ης ἰδ 
τυογελέῤῥεά ὃγ ἐζενι ἴῃ ἰῃῈ νὰν π᾿ ψ πὶ ς ἢ 
ΦΒονδῇ 18 ψοσβηϊρρεά. Ταΐβ ροβίτίοη οὗ 
ύριος ἰ8 ἴδε τεννατὰ ἀπά ογσονπίηρ-ροίπε 

οἵ τῇς ψῃοῖς ὑργοόσεββ οὗ Ηἰ58 νοϊιῃπίδγυ 
Ἡυπι]διίοη. ἴι ἰ8 {πε εαυΐϊναϊεηι οἵ [δὲ 
τελείωσις οἵ νὨϊοΝ τῆς Ερίδβεῖε το δῆς 
Ἡεῦτενϑ βρεᾶκβ. ΤὨϊβ ρεγίεοτίου “Ης 
δοαυϊτεά 48 Ηδς δβιςςεββίνεϊυ βεϊζεὰ ἴῃ 
οςςδβίοηβ ὑπο ΗΙ8 νοσδίίοπ 48 δυΐῃοσ 
οὗ βαϊνδιίοῃ ργεβεηπίδά ἴο Ηἰπὶ), ἃ ρσοῦεββ 
τηοονὶπρ ὁπ ἴδε [᾿πε8 οὗ Ηἰβ τεϊδιΐοπβ ἴὸ 
ΤΩΟΤΊΔΙ, βία! πιεη ᾽ (Πανιάξοη, Ἡ ὐγειῦς, 
Ρ. 208). ΑἸοηρ ἴῃε βᾶπ)ε [1πε8|Εἔ: ννὰ8 
ταϊβεᾶ ἴο ἴῃς ἀϊρηί οἵ Κύριος, νν»Ὠϊο ἢ 18 
ἃ τεϊδλιίοη το πηδηκὶπά. (8εε οἡ [πες γεϊδ- 
ὕοη οἵ Οἢγίβι ἃ8 Κύριος ἴο Θοά, ϑοπιεῖ- 
ν]1ε, οῤ. οὐέ,, ΡΡ. 140-142.) ΤῊΪΒ ἐαυδ]1 
ἢ σά, ἐπεγεΐογε, σοπβίβίβ ἰῃ ἴῃς κυριό- 
της, ἴῃς 1, ογάβῃίρ τὸ ψνὩϊο ἢ Ηε Π88 Ὀεεηῃ 
εχαϊεὰ. “Ηλε ἀϊά πο γεραγὰ ἐΐε δεῖπρ 
οπ απ ἐφμαϊτέν τοὐᾳ Οοά ας α ἐλίπρ᾽ ἰο δὲ 
φεἰχεά, υἱοϊεπεϊγ «παίελεά."" Οὗ. Ἠεϊϊοάοτ., 
Εἰλίοῤ., υἱῖ., 20, οὐχ ἅἄρπα οὐδὲ 
ἕρμαιον ἡγεῖται τὸ πρᾶγμα. Ἐξ παῖε 
πᾶνε υδεᾶ ἴδε τηϊγασυϊουβ ρΟΎΜΕΙΒ ἱπμεγεηξ 
ἴῃ Ηἰβ ᾿Ὀϊνὶπε πδίυγε ἰῃ ϑυς ἢ ἃ ΨΆΥ 88 ἴο 
ςοπηρεῖ πιεη, νἱίβουι ζαγέμει δάο, ἴο ψοτ- 
ΒδὶρΡ Ηἰπι 28 ἀοᾶ. [πβιεδὰ οἵ ταὶ Ης 
νν»Ὰ5 ὙἹ]]πρ’ το διϊαὶπ τΠ18 Πίσῃ ἀϊρηῖῖν ὉῪ 
ἴδε ραῖἢ οἵ δυπιι!ατίοη, βυβετίπηρ δηά 
ἀεαῖῃ. [5 ποῖ (Πϊ8 ἱπιεγργεϊδείοη βίΓοη ΡΥ 
φοττοδογαῖϊεαὰ ὃν ἴῃς παδιγαῖίνε οἵ ἴδε 
Τεπιριδιίοη ὃ [π πδΐ πιγβίοτγίουβ ἐχρεσγί- 
επος οὖς 1οτὰ νν88 τετηρίεὰ το τεδοῇ τὸ 
εἶναι ἴσα Θεῷ ἰη {δε νὰν οὗ ἁρπάζειν, 
ἐοσοίηρ τῇδ οὔκ οὗ βῆεεσ δηηδζεπιεηῖ ἴὸ 
δοςερί Ηἰδβ οἶδίπλ δηά εχδὶὲ Ηἰπι 8 [νοσά. 
[Ρεσῆδρβ ἴδε οὐυτγίουβ περϑῖνε ἐχργεββίοῃ 

ὙΜμ- κτλ. 25 θεεη βυρρεβίεά 
ὃΌΥ ἃ οοτῃηρασγίβοῃ ψἱὮ ττς ἤγβι Αἄδπὶ πο 

βουξδὲ ἰο τες “δα λ]ν ἢ Οοά ᾽" ΌῪ 
τηδδῃβ οὗ ἁρπάζειν.) [τ ἴ86 ἴο ὃς ποίεά 
τῆδι {πε ἱποσεαβεᾶ ρίοσυ ννμῖοἢ Ῥδὺυ] ἀπά 
411 τῆς Ν.Τ. ντίτετβ τεραγὰ 88 ρεσιδίηϊηρ 
ἴο ΟΒείβι αῆες Ηἰβ Εεβυσγεοιίοη μ88 ΟΠ 
ἴο ἀο ψἱ Ηἰβ ἀϊρηϊέγ, Ηἰ8 “ τποοσγδῖῖς 
Ῥοπίἴοη,᾽" ποῖ νἡτῃ ΗΙ8 Ἔββεπείδὶ ρεγβοη- 
Δγ. (ὦ. Μέπέροζχ, 1“ Ῥέολέ δὲ ἴα 
Ἀέδενιῤῥίοα, Ὁ. τ64) Ηες διαᾷ8 β ΡΥ 
δεοοπιε ἐν δυνάμει, (μαι νὨϊςὮ Ηε αἰτεδάυ 
ὙΔ8 Ββιι δϑιδηςία γ. ΟΥ, οπι. ἱ. 4, τοῦ 

ἰσθέντος νἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει, κατὰ 
πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀναστάσεως νεκ- 
ρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίον ἡμῶν. 
ΑΙ8ο [ὑκε χχῖν. 26.---λλ᾽ ἑαντὸν ἐκένωσε. 
Ιπβιεδὰ οὗ ἀρρεαγίηρ δπιοηρς πιεῃ ἴῃ δε 
Ὀινίπε μοὶ δηὰ ἴω Το ΡΕΙπρ {πε πὰ 
ἴο τεπάες Ηἰπὶ {πὸ ποπιᾶρε ψῆϊς ἢ τνᾶβ5 
Ηἰς ἀυςε, Ηε “ ετπιριϊςὰ Ηἰπλ5ε 1" οὔίδαι 
Ὀινίης μορφή δηά ἰοοῖκ {δε μ. οὗ ἃ ὈῬοπά- 
βεινδηῖ, Ὑῆε Αροβιὶε ἀοεβ ποί βρεςϊ νυ 
ἴδαι οἵ ΠΟ Ηε επιριϊεὰ Η πηβε]ξ, 28 ἴδ ς 
ΒΊΓΕΒΒ ἰ8 ἰδίἃ ὡροη ἴῃς “ οιηρινῖπρ," Ὁυι 
νι ἢ μορ. δούλον λαβών αἀὐάδεὰ το ἐχρ]δίη 
Ψ δὶ ἐκένωσε πιοδη8, νὰ ἂσε Ὀουηᾶ ἴο 
οοποϊυάε δὲ πε δᾶ8 ἴπ νίενν 118 δηῖϊὶ- 
τΠεβίβ, μ. Θεοῦ. (80 αἷδο Μγζι., Ηξδῃ., 
ΑΙΓ,, ννειδεηθ., Ηρι., Βεχυςς, αοτο, εἴς. 
Ἑαϊγραίσθ, Ολγίσέ τπ Μοά. ΤΑἈεοί., Ὀρ. 
476-477, (τἴεβ ἴο βδονν (δὲ ΟΠ γίβι ετηριςεὰ 
Ηἰπιβεὶζ οὗ πε “ Ῥῆγβίςδὶ διιγίδυϊεβ" οὗ 
Βεῖςῖν ᾿ς τεϊδίπιηρ τὰς “ εἰῃῖοδὶ"". 
Βυϊ ἀοεβ (δΐβ ἰεδὰ 8 ΠΥ πεᾶγεσ ἃ 8010- 
κίοη οὗ τῆς πηγϑέεγυ ἰπ ἴπε ἀερίῃδ οὗ τῇς 
80 Β ρειβοῃδῖτν 9) 

γεσ. 7. Α φυεβείοῃ ἃγίβεβ ἃ8 ἴο ρυπο- 
τυδείοη. ΜΗ. Ῥυποίῖυδῖε 48 ἰπ ἴῃς ἰοχί. 
Οαϊνίη, ννεἰβεπρ. ἀπά Ηρι. ννου]ά ρίαος 
ἃ ςοπιπιᾶ δῆἤεγ γενόμ. δἀηα 4 ςοἴοη αὔξει 
ἄνθρωπος οὗ νετ. 8. Τηΐὶβ ψουϊά οο- 
οτγάϊπαϊε ἴπεβςε ἴἤγες οἰδυβεβ ἀπά τῆδλίε ἃ 
πεν βεπίεπος θερίη νυν ἐταπείνωσεν. 
Τῆς ἀϊνίβίοη ἄοεβ ποῖ βεεπὶ πδίυσγαὶ οὐ 
περεββᾶσυ.---μ. δούλον Δ. Τῆς οἴδλυδε 
ἀεῆπεβ ἐκένωσε. ΟἸ τι Β δββυπιριίοη οὗ 
ἐπε “ἴογπι" οἵ ἃ δοῦλος ἀοε5 ποῖ ἱπιρὶν 
τπδὲ {πε ἱππεγπηοϑὲ θαβὶβ οὗ Ηἰβ ρεγβοη- 
Αἰτεν, ΗΙ8 “ ερο,᾽ ννᾶ8 οῃδηρεά, δ πουρῃ, 
ἱπάεεά, “τπετε ννδβ τῆογε ἴῃ ἔπῚ8 ἐπιρίγιηρ 
οὗ Ηἰπηβεῖῦ ἴλη ψνῈ οἂη πίη οἵ ΒᾶῪ "ἢ 
(ἈΑίμν, οῤ. οἷξ., Ρ. 1190). δ. δ ΠΊΡΙῪ 
ἀεβογίδεβ ἴδε πυπι πεν το ΨὩϊςἢ Ης Τςοη- 
ἀεβοεπάεδ. [τ 8 πεεάϊεββ ἴὸ δβϑὶς ννῆοβε 
δοῦλος Ηε ὕδεοαπιε. Τῆς αιεβιίοη ἴ8 
ποῖ Ὀεΐοστς πε Αροβιῖε.---ἂν ἐμοιώ. ἀνθ. 
γεν. γεν. ἃ8 ορροβεὰ ἴο ὑπάρχων, “δ6- 
ςοπιίηρ "᾽ 88. ΟΡ! ἴο “δες ὉΥῪ 
πδῖυτε . ΤὨϊβ οἴδλιυβε, ἰπ ἕὐτη, ἀεῆπεβ 
μ- δ. Δ. “Βείηρ τπηιλᾶε ἰῃ τπε ᾿Πκεπε δα 
οὗ πιεη." ὅμοι. τεβ8ε8 ἢ ε 
δοουζάον δε Αροβεῖεβ ἰάεβ. Οὐ γίβε 
ψ ΔΙ κοά (5 ἐασί ἰπ (Ὡς γεαὶ ᾿ἰκεπεβ8 οὗ 

Σ ἘῈΞ 
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α ΗεΡ. χα. 5 μέχρι 1 θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.3 
᾿; Ἧδῳ Υ ὑπερύψωσε, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα ὃ τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα" 

δ τ σθαι μέχρι ϑανάτον).. Υ Οηϊγ δΒετε ἰῃ Ν.Τ. ; Ρα. χονί. 9. 

Δ αχρι Ὁ" Ἐ6. 3 τὸν σταυρον ἐδ. 

5 8ὸ ΠΕΕΟΚΙΡ, δγηι, Τβάγι., Οἵ., Ευ8., Αἴῃ., ἘΡΙΡΒ., ΟὩσ., Ευιῃ.οοά. Ἑάά, δὰ 
το νυν ΜΑΒΟ χ.7, Ηἰρρ., Ὀίοη. εχ. Επ8.δὲ5 (Α1ξ. Ὀγαοκεῖβ το). 

τε. Τῆΐβ ννγᾶβ πὸ πεσε ῥῃδηίΐοπι, πὸ 
τόσα ἱποοσηρίεῖε ΘΟΡῪ οὗ υπηαηῖν. Απὰ 
γεῖ Ρδυ] ἔεεϊβ ἴμδιὶ ἰξ ἀϊὰ ποῖ ἐχργεββ ἴῃς 
ψΒοῖς οὗ ΟΠ γίβι᾽β πδίυσε. 1ἰ ννᾶβ ποῖ “ δῃ 
μειεάϊιδγυ ᾿ἰκεπεββ οὗ Ῥείη " (Η Ζαι. 
8ες Ν.Τ. ΤΆ., ἰϊ., ΡΡ. 70-72). [τ ννᾶ8, ἰῃ 
ἃ βεηβε, δοιτονεά, --- ἀνθρ. ΑἸπιοβί -- 
“τηῃρβηκίηᾶ,᾽" “ Βυπιχαηῖν ᾿᾿. 

Μες. 8. καί δεεπὶβ ἴο ἱπίεοάυς ἃ 
Ὀγεαῖ. Ὑῆε Αροβῖϊε ροαβ οχ ἴο ἀεβογίδε 
δε ἀερι οὗἁ ἴπε 5βεϊ-τεπυποϊδιίοη. ΝῸ 
ἄουδι [Πετς ἰ8 μεγε Ἔβρεςίδιν Ὀεΐογε Ρδυ}᾽ 8 
ταϊπὰ ἐς οοηῖγαβὲ Ὀεῖνεεη δὶ ΟἾσῖδι 
“ἧς ἴῃ Ηἰπιδεῖ δηὰ ναὶ Ης ἀῤῥεαγεά ἰῃ 
τῆς εἐγεβ οὗ πηϑη" (1[,3..).---σχήμ. ΞΞ- [,Αἱ. 
λαδὲέμς, ἴῃε εχίεσῃδὶ δελζίπρ οἵ ββῃϊοη, 
“ἢς (ταπβίζοτυ αυλίϊεν οὗ ουγ πιδίογία ἐγ ̓" 
(στο). -- εὑρεθείςξ. Ἑδο ψοτὰ ἰῃ τῃς 
ἐβογί ρθη ετορἢμαβίβαβ ἴῃς ουϊνναγὰ βεση- 

Ὀίδληος. ““Βεῖηρ ουπάᾶ, ἀϊδοονετεά ἴο 
Ῥε." ΤΈε νετάϊοϊ οὗἉ δὲ ἔε!]ονν-ογεδΐυσοβ 
ὑροῦ Ηἰΐη. ὙΠΕΥ οἰαβδεά Ηἰπὶ 848 δῇ 
ἄνθρώποι. ΗΒ ουϊννατὰ ρυΐβε ννᾶ8 αἱτο- 
ξεῖδες μυπηδη.---ἔταπ. Ἐνδη 88 τῶδη Ης 
εηδυτγεὰ ρτελί Ὠυπι Ἰδείοη, ἴοσ Ης βυδετοά 
τῆς βμαπιεδι ἀἄξαιῃ οὗ ἴῃς Οτοββ. Εος 
βυγεῖν ἐταπ. 5 τῆοσε ἔπη ἃ νἱνίά, ᾿ἱνεῖν 
ΨΆΥ Οἵ ἐχργεββίηρ ἐκέν. (45 νν εἰ ἥεῃδ., οῤ. 
εἰξ,, Ρ. 42). Το γεβῖ οὗ πε νεῦβε ἀερὶςἐβ 
Ηἰβ8 δυπιΠδιίίοη. Τῆδί Τοοπείβίβ ἱπ Ηἰβ 
οδεάΐϊεποε δηὰ [πε ἰεττί]ς ἰββε ἴο ὑνῃϊο ἢ 
ἰε Ιοά. Α5 οδεάϊεηι, Ηε ρανε Ηἰπηβεῖζ 
Ψ ΒΟΥ υρ το Ηἰ8 Βδίμεγ'᾽ 5 Ψ1}1. Απά (δε 
ςουζδε οἵ (ο]]οννίηρ τἴμαῖ νν 11} 1Ιεἀ 48 ἕασ ἃ8 
ψέχρη ἄεδι [ἴδε] ζ, πὸ ογάϊπαγσν ἀεαϊἢ 
(δέ ὑτίπρίης ἱπῖο ῥγοπγίπεπος τῆς βρεςίαὶ 
παῖυτε οὗἉ ἰξ, ο΄, ἔοπι. ἰϊϊ. 22, 'ἰχ. 30), δυῖ 
ἃ ἀελιἢ οὗ βΒῆατηε δπὰ βαβεείαρ: “ (ἰος., 
}γο Καδέν., ν., τὸ (φυοίεά ὃν Μουϊε): Μογς 
δὲ ῥγοῤονκέίμν, ἐπ ἰἐδενίαίε νιογίανιην. .. 
πορθεῖ ἐῤσωνι Ἴγμεὶς αδεὶέ πον »ιοάο ἃ ἐογ- 
2ονε εὐνέμηι Κονιαπονμη σεὰ σίξανι α σορὶ- 
ἐἑαέΐοηε, οομίἐς, αμγέδης. ΤῊΪΒ νου]ὰ σοπια 
δΒοῖῆε ψἱἢ ἔοτοα ἴο {πε τηϊπὰβ οἵ ἴδε 
ῬΒΠρρίαπβ νῆο επ͵ογεά ἐπ ως Πα έομηι. 

γει. 9. Οη δοοουηὲῖ οὗ 
Ηἰβ στεαὶ τεπυποίδιίοη δπᾶ οδεάϊεηποε. 
Ἀπ εχετιρ βοδιίοη οὔ Ηἰβ ον τηᾶχίπι: 
“Ἡς ιμαὲ Βυπ)θϊεῖῃ Εἰπηβοῖῦ 5841} δὲ 
ἐχαιεὰ ᾿"᾿, καί πιᾶτκβ ἴῃς σοττεβροπάεπος 
ὈῬεΐνεεη Ηἰβ ἰον πεϑ5 δπὰ αοά δ εχαϊιδ- 
τίοῃ οὗ Ηἰπ,.---ὑπερύψ. ΤΗΐβ φοεβ δας 

.-.. 

Ὀεγοπά ἐἢε ἐταπείν. ἴο [πε ἐκέν. (80 ΚΙ.) 
τ τεπιπβ τπεπὶ μὲ ΟΝ γίδι μᾶ5 γεδομεὰ 
ἃ Ῥοβίἴοη, ἴῃ ἃ ςεγίδίη βεπδς, δίρδες [Βδὰ 
τπδῖ ψ Ὡς ἢ Ης οςουρίεὰ ἐν μορφῇ Θεοῦ. 
ΤΙῖδ δα8 ποιδίηρ ἴο ἄο ψἰῖὰ ΗἰΙδ8 πδίυτε. 
Τῆς Ὀϊνίπε οἴου βίο Πα δἰνναγβ ρο5- 
βεββεά οδῃ πενεῖ δε επμδηςθά. Βυϊ που; 
ἴῃ ἴΠ6 εγβϑβ οὗ πηεῃ δά 85 οἰδιπηὶπρ ἐμεῖς 
Βοπιᾶρε, Ηε ἰβ ου δὴ Ἔαυδιῖν τἱτὰ Οοά. 
Ο΄. τδε τεαϊϊβεὶς ἀεβογίριοπ οὗ {8 ἐχδὶ!δ- 
ποη ἴῃ δάφῤὰ. οὗΓ Ηεννιας (χυοιεά ὃγ 
Ταγίοσ, ϑαγεηρ- 97 γετο. Ἑαίλενς, Ρ. 167), 
δέηι., ἰχ., 6, 1, ἀνήρ τις ὑ ᾧ 

ι ὥστε τὸν πύργον ὑπερέχειν. ΑἰΞ50 
Οοϑῤεὶ ο7 Ρείέεν, το, νυϊτῃ ΕΟ βου Β ποῖεβ. 
--ἐχαρίσατο. ““Ἃἂνς 488 ρ'ἢ." ΤΗΪδὶ5 
ἴπε Εδίδετ᾽ 5 ργεγοραδῖίνε, ἔοσ υπάουδιοάϊγ 
ἴὰᾷς Ν.Τ. τελομεβ ἃ ςετίδίπ βυδογάϊπδεοα 
οὔτε ϑοη. Οὐ ]οδη χίν. 28, Εσχι. ἴ. 3- 
4, τ Οος. νἱϊϊ. 6, ἀηά, ᾿οβὲ τηδπιογαῦὶε οἵ 
4]1, τ Οοτ. χν. 28, γῆεγε ἴδε ὅϑοη, Βδνίηξ 
ΔοςσοτηΡ ἰβμεά Ηἰδϑ νοσῖκ, βθαπιβ, ᾿ 
ἴο ἴδε Αροβεῖς᾽β νίενν, ἴο τγεςθάς, 25 ἰΐ 
Ψετα, ἰπῖο ἔπε ἀερίδβ οἵ ἐδε ὈὨϊνίπε ὕπίϊγ. 
--ἶνο τὸ ὄν. Βῃουϊά δε τεδὰ νυἱϊὰ ἴδε 
δεβὶ Μ55. [« 18 αυϊξε ροβείδῖε τδδὶ δε 
ἰαβὲ βυ!]δδὶς οὗ ἐχαρίσατο οςςδείοπεά ἴδε 
οπλββίοῃ οὗ τῆς δγιίοῖϊε. ἼἸὸ νδδὶ ἄοεβ 
ὄνομα τεῖετς ὃ 11 ἰβ ΟὨΪΥ πεοεββᾶτυ ἴὸ γεδά 
ου, δηὰ (πε ἀπδννεσ ὑγεδεηῖβ ἰϊβεῖξ, Τῆς 
υπίνογβαὶ ουϊρυτεί οἵἨἉἁ ννοσβῃὶρ ῥγοςίδιπιβ 
τδδὲ 1εβὺ8 ΟἾσίβι ἰβ Κύριος, ἰαὰ ὡε 
εἐαφυῖν. οὗ Ο.Τ. [εδοναῖ, τᾷδε διίρδεδὶ 
εἰς ἰλδὲ σαπ θὲ υἱϊετεά. ὙΒε Α1]] βι ζηί- 
βσδηςε οὗ ἴμε πᾶπηε ν}}}} οὔἹν ὃς τε! ἰθοά 
Ὑ ΒΕΩ 411 τῆς νοσϊὰ δοκηπον εάρεβ ἴδε 
βονεεεῖβηιν οἵ ΟἸγῖβε.. Αβ ]. ιν εἰβο 
ποίεβ (Ναελύοῖρε ΟἈνγςἐϊ, ῬΡ». 63-64), [δῖα 
ἷδ ποῖ ἃ Βρεςίδιἷν Ραυϊπε ςοπςερἕοη, δαυΐ 
ϑεΐοπρβ ἴο ἴδε σεπεγαὶ ἔδί τῇ οὔ με Ομυτομ. 
[118 ἀπιασίηρ ἕον ΑἹζ,, δε ΝΝ. ἀπά Εδά. 
“Δη τγείεγ ἰξ τὸ “ }εβυ8,"" Μγσ. απά πο. 
ἴο “]εβυ8 ΟἾσίβι," ψῃΠ!ς Γι. ἀπά Ηριὶ, 
τερατὰ ἴὶ 48 -- “ ἀϊσηϊγ,᾽" “ τς," νπτδ- 
ουῖ Ἐρεοϊ πε. Οπ ἴδε Ψδμοῖε οοηοεριίο 
ψ. ΕὉ. 1,, ε8ρ. νν. 3-4. Ρεῖῆαρβ ἴδε 
Ῥοβίῖε Βδβ ἱπ ἢἷβ τηϊπά ἐδε 1 νυνδὴ υδὲ οὗ 
ὉΠ, “ἴδε Νάπηςε,᾽" 88 ἃ τενεζεηΐ 5υδ- 

βέυϊς ἴον ΓΤ ΧΧ Κύριοε), 1εδοναῖ. 
. ϑαγίηβε Δ ζρω. Ἑαίκλενς (εὰ. Ταγ]οτὴ, 
ἷν., 7, δηὰ Αἀὐδιεοκαὶ Νοίες, Ῥῃ. τ65-167, 
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1ο. ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 1 πᾶν γόνυ "κάμψῃ 5 " ἐπουρανίων καὶ “ ἘΡΒ. {{. 
"ἐπιγείων καὶ "καταχθονίων, 11. καὶ πᾶσα γλῶσσα “ἐξομολογήσηται Η ἣ 33. 

ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός," εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. Οογ. αν. 

ἰἱ  ΝΙ͂. 
᾿ [1 Υ Βεσε 

ς Ῥεγδδρβ οἰοξκεβί ρδυδὶ!εῖβ ἂσε Μαιί. χίὶ. 25; [μὰ χ. 21; Ῥα. εἱΐ. 8 

1 Χριστον Δἀάἀεὰ ὃὈγ δ" 47, 73, 114, 115, Οτ., Οἢγ., Ογτ., Μᾶγο. 3 καμψει Ρ. 

5 80 1,Δ.ἢ., Ττρ. (8), ΝΥ 8., ΜΝ. Η. ψ πῃ ΝΒ, Ιγ., ΟΙεπι., Τπάσγε,, Επ8., Αἴῇ., Ογτε. 
Τι., ΑΙΣ, Μγυυ. -«γησεται 8 ΑΟΌΕΕΟΚΕΡ, Οτ., Οἢς., Εὐυιῃ,οοά. Ννν., ΤΚ., 46, 
δρεδκβ ἀουδιαγ. ὙΒς δυδ͵μποῖ. πᾶν θὲ ἂπ δβϑίγηϊ]διίοπ ἴὸ καμψη, Ὀυΐ, οπ ἴδε 
οἴπες Βδπᾶ, {πε ἱπάϊς. σοπλεβ ἔγοπι 158. χὶν. 23. [1ἴ 18 ὑπβαίε ἴο ἀεςίάε, 85 ε δηὰ ἢ 
ἰη ἴδε ροβί-οἹδβϑῖςδὶ ρετίοά ᾿νεγε οἴϊεῃ ἱπίεσοῃδηρεά. 8ες Ὗ -ὅ.ἢ., Ρ. 48. 

4 Οπι. Χ. Ἐξτ Ο, κα, πὶ, Εὐυ5., Νοναῖ., ΗΙ]. 

ψ πεῖς Ταγΐοῦ σοπηρασεβ ἢ νν. 7-8 οὗ 
Οὺγ οἶδρ., 158. 11{|. 12 δπὰ τ νεσ. 9, 
154. 1. 13. Μοβὲ δρριορτγίδϊες ἴο οὐγ 
βββϑαβε 8 μδἰβ υοϊδλοη ἴτοπὶ [Ἐγοτν 
ὐῖος (γονὰς, νοὶ. 11., Ρ. 72): “Ηε 

Βδιἢ ομδηρεὰ πὰ ἱπεῆδθ!ε παπὶα ἱπῖο ἃ 
πᾶσα υξίεγδθϊε ὈῪ πιᾶπ, ἀπά ἀεϑίγαῦϊε ὉῪ 
811 τῆς ννοσ]ὰ ; τῆς τδ᾽εβιν 18 411} ἀτγαγὰ 
ἴῃ τοῦεβ οὗ πιεέγου, ἴμε τεϊγαρταπιπγδίοη οσ 
δάοτγδῦϊε πιγβίεγυ οὗ με ρδίσιαγοῃβ ἰ5 πγδάς 
δὲ ἴοσ ρεοπυποίδεϊοη δηὰ ἐχργεββίοη νἤεη 
ἰς Ὀεσοπιοῖῃ τῇς πᾶπὶς οὗ τε 1,οτά᾽ 
Ομγῖβὲ ".-τὸ ὑπὲρ πᾶν Ο. τ ει. 
τ. 22, “Απρεῖὶβ δηὰ δυϊδογτιεβ δηὰ 
ῥῦνθε Ῥεΐπῃε πιδάς βυδ)εςῖ ὑπῖο Ηἰΐπι" ; 

ῬὮ. 1. 21. : 
γεσ. το. ἐν τῷ ὀνόμ. Ἰ. ῬεΓβᾶρβ ἴδε 

Ἀεϑβὶ εχρίδηδιίοῃ 18 {πδὶ οἵ νΝν εἰβεπῦ. (οῤ. 
εἷξ,, Ρ. 51), ““Οη τῆε ρτουπά οἵἉ [18 πάπας 
(Κύριον)," ἐ.ε., θεοδυβε οὗ ννβαῖ ἰϊ τηεδῃ5 
ΟΓ ΝΟΥ Ἰνοσβδίρρεσ. ΟΥὨ Ἴοουζδβε, ἴδε 
ὙΟΤΒΗΐρ ἰ8β τοπάετεὰ ἴο Ηΐτ 25 [νογά. 
Αδδοιι (Νοίέες οπ δὲ. Ραμὶ᾿ 5 Εῤίδεϊες, Ρ. 93) 
οοτηραγεβ Ρβ. [χὶϊϊ. 4, “ Ὑῇυβ Μη] 1 δ]ε55 
ΤὮες ἘΣΣΙ ἵνα : 1 1] 11 ὑΡ πὶ μαπάβ 
ἴῃ ΤῊΥ πᾶπὶς ". ΟΥ̓ αἷβο Ρβ. χχ. 5, ᾿ἶν. σ. 
ΤΗΐβ παρε, ϑνΠΙοἢ ἀςοδτεβ ἴδε ἴσὰς Τςμᾶτ- 
δεῖες δπὰ ἀϊρηίν οὗ [εβυ8 ΟΠ γίβε, ἰ8 Ὀοτἢ 
ἴδε δ4β8 ἀπά {πε οδ)εςὶ οὗ ΤΌΤΕΣ: 8εε 
τῆς βοιπευνδὲ ρᾶγ8116] υ8ς οὗἉ εἰς τὸ ὁν. ἰῃ 
Ιπϑοῖτ. (Ὀ8πι., Β5., ΡΡ. 144-145). Εοτ 
τδὲε Ὠἰβίογυ οὗ τῆς ρῆγαβε απ [15 ϑεγηῖς 
διαϑβ ςοπβυῖὶ δὲς δὲ δισελο “ ἱνι Νανιεη,᾽" 
ὃν ]. Βδβπιες (Οἰεββεη, 1808) .---ἔπουρ. κ΄ 
ἔπιγ. κι καταχθ. Αριὶϊν Τμάτγι., ἐπου- 
ρανίους καλεῖ τὰς ἀοράτους δυνάμεις, 
ἐπιγείονς δὲ τοὺς ἔτι ζῶντας ἀνθρώπους 
καὶ καταχθονίους τοὺς τεθνεῶτας. --- 
ἔπονρ. Τῆς πεάνεηΐυ βρίγιϊβ. “Ρδὰὶ 
τεξατὰβ ἴῃς πίρμες νου] 5 ἀϊνιἀεὰ ἱπίο 
ἃ 5εγῖεβ οὗ δβοεπάϊηρ βρῇεγεβ "᾿ (Βεγβςῇ., 
Ν.Τ. ΤΆ. [Ε.Ττ.}. 11., τοο).-τ καταχθ. [1 
ἰ8 πεςάϊε58 ἴο [πη κ οὗ τπεβε ἴῃ οοηπεχίοη 
νὰ τῆς Πεβοεης ἱπίο Ηδάςβ, δ μου ρα 
1815 δυδ)εςι δά δὴ εχίγδογάϊπδγυ ρίδοε ἱπ 

ἴδε πιὶπὰβ οὗἩ ἴῃς εαγῖν ΟἸ γί βιίδηβ (7. 
Βευβδίοη, Κα εδοεμίς ἀμ ΟἈγίσέ ἄμα 
Ἐπηύενς, Ῥατῖβ, 1897). Ηετγε βἰπιρὶν τὸ ἃ 
δεπεσαὶ ἴσστλ ἴοσ ἴῆε ἀεδά. Οἴξη ἰη 
δερυ οῆγαὶ [Ιπβοῖσ. ΒῸς {πε ἀϊνίβίοη οὗ 
411 δεῖπρβ ἱπίο ἴῆσες τερίοπβ Ἐνεγηρ 
φοτῆρασοβ Ἰρηδὶ. αὐ Τγαὶ!., 9, ἀληθῶς 
ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν, βλεπόντων τῶν 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ ὑποχθονίων 
(δες 8 Ῥανίέκπέσολε Απρεϊοίορίε με. Πά- 
»ιοποϊορὶε, αδιι., 1888, ρρ. 83-84). 

Νες. τι. Κύριος. ϑὲεε οη νεῖ. 6 Ξσπῤγ. 
ΤΙῖβ ἰ5 πε ομαγαςιεγίβεὶς οοηεββίοη οὔ πα 
Αροβίοϊις σῃυσοῆ. [1 ἰβ πιοβί βἰρηϊβοδης 
τῆδῖ Κύριος Πλ8 πο Δγίϊςϊε, υνμιςἢ βῆονβ 
τῇδε ἰς ΠΔ5 Ὀεοοσηε νἱτῖ! 2} οης οὗ ΟΠ γβε᾿ 8 

ὍΡΕΓ πᾶσηεβ. ὅϑεὲ ϑίπιοοχ, ζαηρ. Ο7 
ἘΠῚ; ' 49, ἀπά ο΄ Αςἰβ ἰϊ. 36, “Κπον 

Δββϑυγεάϊ!ν ἴπδὶ αοἁ τηλᾶς Ηἰπὶ 1, οτὰ 88 
ΜΕΙΙ ἂ5. ΟἸγίβε, 118 1εβὺβ Ψῃοπὶ γοῦ 
σσυςἤεά᾽᾽᾿ (5. Ηοτχῖ); σ Οος. χίϊ. 3, Εοσῃ. 
χ. 9, 1 Οος. νἱ!. 6, νβοσε “ Οης [,οτγὰ " ἰ8 
ῬΆτΑ11ε] τὸ “Οπε αοά᾿". Ηοεῖ (οη τ Ρεῖ. ἱ. 
3) οοπιρᾶζεβ οὖσ νεῦβε ἢ νν. 2-5. Τῆς 
ἱηνοοδίίοη οὗ οπε [νογὰ ἰβ ἃ Ὀοπά οὗ υηΐγ. 
Τῆς ἴεγπὶ “1 οτά "ἢ 28 δεσοπλε οπε οὗ 
ἴδε πιοβὲ 1}π|ε88 Ῥνοσβ ἴῃ τῆς ΟἩ γι βεῖδπ 
νοσδθυίϊατγυ. ΤῸ επίεσ ἰπίο 115 πηθδηϊης 
πὰ ρῖνε ἴξ ῥγδςῖίοδὶ εθεος ψουἹά ὃς ἴὸ 
τεςτεδῖε, πῃ ρστεαὶ πηεᾶδβυσε, ἴῃς δῖπιο- 
8Ρδετε οὗ τῆε Αροβίοϊίς Αβρε. [8ες, οὔ ἴῃς 
δάοτδιίοη οὗ [εβὺβ ΟΠγίβὲ τη ἴῃς Αροβίοϊὶς 

δ, Δη ᾿πιεγεβῆηρ εδϑᾶν Ὁγ Τ. Ζδπη ἰπ 
δἪλίσχζεπ αἀμς ἀ. 1εδὲπ ἀ. αἰέεη Κίγελε, 
[μεῖρΖ., 1894, ΡΡ. 1-38).---ο:ἰς δ. Θ. Τῆς 
ΨΠοἷΪς Ρυγροβθς οὐ ἴῃε ψοζκίηρ οὐ οὗ 
βαϊνδιίοη ἰ5 (ῃς ρίοσυ οἵ αοὰ τπε Εδίμετσ. 
ὙΠβ ἐπὰ 18 διιδιπεᾶ ννἤεπ τπεη γίεϊά ἴο 
Η!8 ορεγαδιίοπβ δηὰ δοκπον)εάρε Οἢτγίβὲ 
848 1οτά. ΟἿ. εβρ. ἘφΡ: ἰ. 9-12. 

νν. 12-.ι6. ΤῊΕ (ΟἨἩΒΙΒΤΙΑΝ ΠΙΡῈ ΤῸ 
ΒΕ ΓΕΌ ΙΝ Α ΒΡΙΕΙΤ ΟΡ ΑΕ ΑΝῸ ΜΑΤΟΗ- 
ΕΌΓΝΕΒΒ, ΑΒῚΝ ΤΗΕ ΡΕΕΒΕΝΟΕ ΟΡ 6ΟΡ᾽ 5 
ΨΌΟΒΚΙΝΟ. Οπ νν. 12-13 δὲς ἴνόὸ ἱπη- 
Ῥοτίδπει ἀϊβουξδίοπβ, ϑομδεάες, Ογείγς:- 
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ἀ δεξεδαρ, 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ ΤΙ. 

12. Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς 1 ἐν τῇ 
«τόσα, 4 παρουσίᾳ μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ “ ἀπουσίᾳ μου, 

Ῥ 
5: 
χν. 
1ε8. χὶχ. 
1:6. 

1 0 τ. Β 3, 17, 38, 48, 72, ΠοΡ. ἅγπγ. ξεἴῃ., Οἢτ., Ασπιῦτει. ἋΝ.Η. Ὀγδοκει. 

{οαι. ν. 3; 2 Οος. νἱΐ. το; οἱ. Ηςδ. χίϊ. τ. 2. 

τς 15: μετὰ φόβου καὶ “τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν Τκατεργάζεσθε- 

Ἐχοῦ: τ: δ 5 Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ " ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ 

ει (ος. χὶϊ. 6; Οἱ. ἰϊϊ. ς. 

Βυϊ, ἃ5 
Νννβ. εξονβ (ΤᾺ Κ., Ρ. 122), ὡς νγᾶβ νεῦὺ [ἰδ0]6 ἴο οπιἰββίοη ἔγοτῃ σδγείεββπεββ. Ρτοῦ. 
ἴδε «ως οὗ καθώς πιρῆι ὃς τπε οσοδβίοη. 
380 ὈὨΡεΙΟΕΙ,, Οἢτ., Τμάτ, Εάἀά. οπι. ο ψ ΑΒΟΡ ΈΟΘΟΚΡ 1γ, Εαξ., 

Ευπἢ.ςοά. 

5.Α δὰάβ δυναμειςε. 

«σαϊάεν δίνάέεη, Ῥρ. 231-260, δπὰ ΚΌΒΙ, 
5.Κ., 1808, ΡΡ. 557-580. ες. 12. ὥστε. 
ννι δαὶ ἄοεβ ἴα Πἰπῖς τῆς (ο]]οννίπς 
νεῖβεβὺ Ρδὺϊ 848 γεϊυγηεά ἴο ργαςιίςδὶ 
Ἐχποσιδοηυ. 80 νὰ ββουϊἀ παίυγα!ν 
εχρεοὶ Πἰπι ἴὸ ἴᾶκε ὧρ ἴδε τῃτεδά Ψῃϊο ἢ 
Βε ἀτορρεά δὲ νεσ. 6 οπ τυγπίπρ ἴο ἴμε 
ἐχαπιρὶς οἵ [εβὰβ Οἤ γι. Αἱ (πδὶ ροΐπι 
Βε μαδά θεεὴ υτρίηρ ἴδεπὶ ἴο θὲ οὗ οὴς 
ταϊπὰ. Βυῖ ψηἢ παῖ αἰπὶ ἡ ἘΒρβοία!ν 
ἰπ ογάδσς ἴπδὶ ἴΠῸν πιρμε ργεβαηΐ δη υπ- 
τόκα ἴτοπὶ ἰπ τπεὶγ οοπῆϊος ἔογ ἴδε 
αι. Βυιτπδὲ Ὀχίηρβ υ8 ὉΔοΚ το ἱ. 27 ἢ. 
Απὰ τπᾶὶ ἴῃς σοππεχίοπ οὗ οὔὐγ ραβϑϑᾶρε 
ψ τ τῆς ελείεῦ ραγαρτδρῇ ἰβ ποῖ δι᾽ ἸΓΑΓΥῪ 
ΨῈ ΠΊΑΥ βαθεῖ ἔγοπὶ ἴθ οσουγγαπος οὗ 
τῆς βάτὴα ἰάεα ἰπ Ὀοίῃ, νυὲξ., ἴῃλι οἵ δὶβ 
ον ρζεβεπος δπὰ ἀρβεπος. ΟἿ ἰ. 27 ὁ 
ὙΠ 11. χ2 ὁ. Αἱ {πὰ βάτης τἰπια ἴπεγε ἰβ 
αἶβο 4 ᾿ἰπκ Ὀεῖννεεπ νν. 12:13 δηὰ τὰ 
Ῥάᾶβδβαρε ἱτηπιεάϊδιεῖν ργεοεάϊηρ. Ηε ἰη- 
ττοάυςεβ Πῖ8 δάπηοπίτιοη ν ἢ οὈεάϊεηςα 
(ὑπηκούσατε. Βυὲ ΟὨΠτίδι᾽ 5 ἰονν]πεβ8 
ςοπείβιοά ῥγεοίβεϊυ ἴῃ Ηἰβ ὑπακοή (νεῖ. 
8, ὑπήκοος). ΟὨτίβε μ45 Ὀεεη εχαϊϊεὰ 5 
ἴδε ταβυϊὶ (διό, νετ. 9) οὗ Βυπηδῖε οδεάϊ- 
ἐῆςε. ὈΟοτσζεβροηάϊηρ ἴο Ηἰ5 εχαϊιδιίοηῃ 
ΜΠ δὲ τπεὶς σωτηρία. --- ὑπηκούσατε. 
νε Ῥεΐϊενε τῆδὲ τΠ18 πχδᾶπβ ορεάϊεηςε ἴο 
αοά. ϑ8ὅεεοη ὥστε Ξῤν.---κατεργάζ. ΟἿ. 
αδἱ. ἱν. 18.-- φ. κιτρ. (Κ. Ἐρῆ. νὶ. 
5, οἷ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα 
κυρίοις μετὰ φόβον καὶ τρόμον. ἴη 
Ὀοΐῃ ραββᾶρεβ ἴπε ρῆγαβε ὄἼχρζεββεβ ἔπε 
8Βοϊεπηπ τεβροηβίΠν ἴὸ αοά ννΠϊο ἢ ἰ8 
ΑΙΝΆΥΒ [εἰς ΌΥ ἴποβαῈ σοπβοίουβ οὗ ἴδε 
Ὀινῖπε Ῥγεβεηςε, Βοῖοι {ΠΕῪ ἅγε οσου- 
Ῥίεά νυν σοπηπιοπ ἰδβκ οὐ ἴπ6 σοησεγηβ 
οἵ τρεῖς βρίγίιυαὶ 1Ξεὲ. Νέλέϊ ἐπῖνι ἐσ 
φιμοά νιαρὶς αὐ νιοάεείανι εἰ ἐἕνιογεμε 
ἐγμαὲγε πος ἀδδεαὲέ φμανι ἀἄμηι αμάϊνιμς 
πος βοία Πεὶ ργαέΐα Ξςαγε ((αἰνὶη). αυη- 
Κεῖ (γμέγξεπροη", εἰς,, Ρ. 70) νν6}] σοη- 
ἀγαβίβ ἴῃ ἴδασ ννἢ νϊοἢ τῆς [ἐνν Ιοοκεά 
ὕροη ἴῃς Ὠϊνὶπε Ῥτγεβεπος ἢ με οδἷπὶ 

7ον ψ» πο τς ΟὨγίβεαπ ἔδεϊβ ἴῃ βυςῖ δὴ 
ἐχρεείεηςε.---τὴν ἑαντ. σωτ. ϑυςἢ δ υδε 
οὗ ἑαντῶν ἴος ὑμῶν αὐτῶν ἰΞ5 τηυς ἢ πιοῖε 
ςοσῃπῆοη ἱπ Ν.Τ.. τΒδΔπ ἴῃ οἸαββίςδὶ Οτεεῖ. 
Βυῖ ο΄, Ῥεπιοβ., Οἱγηπέλ., ἰ., δ 2, εἴπερ 
σωτηρίας αὑτῶν φροντίζετε. ΤΉε επι- 
ΡἤΔ518 ἰΒ οὔ ἑαυτῶν. ΕΔΟῈ οἵ ἴπεπὶ ἱς 
τεβροηβίθ]ε ἔἕοσ ὶβ οὐνῃ βαϊνβιίοη δείοεε 
αοά. ΤΠΕΥ πιυδὲ ποῖ Ιεδη οἡ ἴῃς Αροβίϊε. 
Ηἰβ αὔβεπος πιυδὲ τῆλε πὸ ἀϊβεγεηςε. 
“ἜΈΟΣ ἴδε τᾶςε ἰβ τὰπ Ὁ οἷς πὰ οὔς 
δηὰ πενεσ ὃν ἴννο δηὰ ἐνο" (Ε. Κιριπρ). 
πτσωτ. ΤΙ ἰβ ἴπε επὰ δηὰ αἱπὶ οἵ {δεῖ 
ἔδλιιῃ. ὅ8εε τ Ρεῖ. ἱ. 9, τὸ τέλος τῆς 
πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν ..--- κατεργ. 
Τῆς Ὀεδὲ σοπητηεηὶ ὁπ ἴῃε ἀϊβείπουνε 
ἔοτςε οὗ κατεργ. ἰΒ 2 Οος. νἱΐ. το, ἧ γὰρ 
κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτη 
..... ἐργάζεται" ἡ δὲ τοῦ κόσμον Ἰδν 
θάνατον κατεργάζεται, ἡνῃετε ἔργ. τείετξ 
ἴο ἃ Ριόῦθββ ἴῃ [5 πηεάϊαϊε τνοσκίηρδ, 
ΜὮΠῸ κατέργ. ἰοοκ5 50] εἶν δὲ ἴῃς βηδὶ 
τεβυϊ. 80. Ὦσγε δἰπιοβὶ ΞΞ "" τπῆᾶκε ϑδυτε 
οἴ γουγ βαἰνδείοη," “" σᾶγγγ ἴϊ ἱπῖο εἴεςι"". 
Ο΄. 2 Ῥεῖ. '. το. Αβ ΚΌΗΙ (οῤ. εἰξ., Ρ. 
560 ἢ.) ροϊπίβ ουἵ, τε Αροβιὶς ἄοεβ ποῖ 
τι ηκ Πέτα 80 πλυςἢ οὔδε πλοταὶ εβοτι, εὶς 
ἀε!θεγαῖε σοπάμςξ 45 βυςἢ (50 ϑομδεάει). 
ΤῊϊδ, ἃ5 ἴπε ργεβυρροβιίτίοη οὗ βαϊναδιίοη, 
νου Ὀς αἰΐεπ ἴὸ {πε Ῥαυϊίπε ροϊπι οἵ 
νίεν. [μον] μεθ ἂἀπὰ οδεάϊεπςοε - 
ὑπακοὴ πίστεως) ὅτε πεεάξῃϊ, (πᾶὶ ἴδεν 
ΤΩΔΥ ἰοοῖκ ἀν ἔτοτὴ [πεπιβεῖνεβ ἴὸ [εϑὺ8 
ΟἩσίδβῖ, ννῆο ἰ5 τῆς “δυΐϊδοσ ἀπὰ ἤπιβδες 
οὗ τῃεἰὶς ἔπ ἢ "", 

Ψειῖ. 13. ὃ πιυβί ςετιαίπἰγ δε οαιμτιεὰ 
ἢ 411 τῃς θεβὲ δυϊμοσίειεβ. “Ἐὸς σοά 
ἰ8Β Ηες τῆδί ψοσίβ," εἰς. Ὑὴς επιρμδβὶβ 
1168 οἡ Θεός ἔος ἴννο γεάβοηβ. Εἰγϑβῖ, ἰπ ὃς 
τλδίίου οἵ διϊδίπίηρ βαϊνδιίίου ἔμεν πᾶνε 
το ἄο ποέ ψ Ῥδὰ!, δυὰς νὰ Οοά. 
ϑεοοηπά, [ΠΟῪ πιυβὶ ἐπίασ Ὡρο τ 15 πιο- 
πιεπίουβ σουζϑα ποὶ ΠΡ μεν, δας “8 
ἔξας πὰ γε] ηρ,᾽" ἔοτ 17 ἸΏΦΕῪ πλῖβ8 ἴδε 
βοαὶ ἴξ πιεδῃβ ἴμδῖ ἔμεν πᾶνε ἀεἰ Βεγαίεἶν 
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866 οὦ 14. πάντα ποιεῖτε χωρὶς 'γογγυσμῶν ἢ «δδρ. ἷ. 
 Κκ - ᾿ καὶ " διαλογισμῶν, 15. ἵνα γένησθε ' ἄμεμπτοι καὶ " ἀκέραιοι, τέκνα; ἀϑάνηες, 

Θεοῦ " ἀμώμητα 3 ἐν ὃ " μέσῳ ὃ γενεᾶς " σκολιᾶς καὶ “ διεστραμμένης, : ὩΣ ἵν. 

κ Βοιϑ. χίν. ᾿; 1 Ὑίπ. ἰΐ. 8. ὅ5:ε ποὶϑ ἐηγν. 
τῷ Μαίι. χ. τό; 
ὁ 8εε ποῖ ἐμήν. 

ᾳ Μεῖιε. χνὶϊ. σ); μαίκα ἰχ. 41; Αςἰδ χχ 30. Οἶξῃ ἰῇ ΕΧΧ. 

αἱ. 
ξ . ΧΧ.  σ.6., 10 ἱ. χ. 
ἘΡΒ ἱ,. 4. ν. Φ: ΓΑΝΗΝ 22. 
Ετεᾳ. ἰ ΕΧΧ..,, εβρ. Ργον. 

1 Ὁ, ἴῃ. δάά αντον. 

χοά. χνὶ. 
1 ΟΒδρ. ἰδ. 6: Γμυκεἱ. 6; τ ΤΏςδα. ἐϊϊ. 13. 

Οζα. χνὶ. 19. Ὁ 2ὈΡει. ἰδ. 14. Εοευ.!. ἃ 
ΡΑεῖδ  ϊ. 40; τ: Ρεῖ. ἐϊ. σ8 ἀξ σοι. χχχίϊ. 4. 

3 80 Μγε. σῇ ὈΕΈΘΚΙΡ, ΟὨγ., Ευιἢ.οοά., Τμάτι. Εάά. ἁμωμα «ἱ ΣΦΑΒΟ 17, 
23, ΟἸεπι., Νιςι ἔτδες. 

3 80 Ὠδ 6 ΟΕΚΙ, Οπτ., Τμάτγι,, θα. Εάά. μεσον ννἱῖἢ ΦΑΒΟΌΕΟΡ 17, 23, 31, 
6γ"", Ευτῃ.οοά. 

τεὐεοιοἃ τῆς ρῬυγροβε οὗ αοά. ΤὨϊΐβ εχ- 
Ρἱδίπβϑ ἐμε οοππεοιίηρ γάρ.---ὁ ἐνεργῶν. 
τ βεεπ}β αἰννᾶυβ ἴο πᾶνε ἴῆἢς ἰάεδ οἵ ς7εε- 
ἐΐυε “νοτκίηρ. [ῖπθ ΝῸΤ. (ἢς δςῖϊνε ἰ8 
ἱπναγίδοϊν υϑεὰ οὗ αοὗ. Τῆς πιάάϊε ἰ5 
δἰννᾶυβ ἱπιγδηβιεῖνε. Τῆς νετῦ πδ5 Ὀεσοπης 
τγδηβιῖνε οΟὨΪΥ ἴῃ ἰδῖεσ ατεςκ (οὐ. Κτεδϑ, 
Κερδοη ἀ. Οαϑμς, ἰϊ., 21). ΔΩΥ͂ Ἔχχ. 
ὁοοὺς ἰη ]υβιὶη Μ.---τὸ θέλειν. Τῆς ἤχει 
τεβοϊυκίοη ἰῃ ἴῃς ἀϊγεςιίοη οἵἁ βαϊναιίοῃ 
ἴδκεβ ἰ18 οτἱρὶπ ἔγοπῃη ασοὰ. 80 130 ἄοεβ 
ἴδε ἐνεργεῖν, τ[ῃε ςατγίηρ οὗ τῆϊβ ἱπννασά 
τεβοῖνε ἱπίο ργϑςιίςαὶ οἥεςϊ, τΠε δοιηρ οη 
τε ἘΡΑ ΤᾺ τῖνς (οὐ Β Ρῥγοπ)ῖίδε ἰδ 
ξεπυίηε. ΟΥ Ἐρῆ. ἱϊ. 8, τῇ γὰρ χάριτί 
στε σεσωσμένοι, διὰ πίστεως " ΚΑῚ βαλύδ 
οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον. Τὸ Ραυὶ 
τῆς Ὀἰνίπε ννογκίηρ δπᾶ τπε δυπίδη 56]}- 
ἀειϊεττηϊπδίοη ἀγα σοπηραιδὶε. Βαϊ “ 41] 
εἴοτίβ ἴο ἀϊνίάε ἔπε στουπά δεΐννεεη αοά 
δηὰ πιδῃ δῸ δϑίγαγ""᾿ (Κδίηγ, τὰ εἰξ., Ῥ. 
136).---πὲρ τῆς εὐδοκίας. “ΤῸ ΤΟΙΣ 
ουῖ Ηἰ5. οννὴ ρταοίουιβ νν}}}. 850 Τῃάτι, 
(βεε αἷβο ἀεπησίςς, 5.1Κ.., 1898, Ρ. 383,5. 1). 
Ηἰδβ στελὶ ρύγροβε οὗ γτηξσγον 15 ἴῃε βαϊνᾶ- 
πο οὗ πιεῆ. Τὸ τϑαῖβε 118 Ηξ βυτγ- 
τουπάβ ἴπεπὶ νἱ ἀπ ἰπῆμεποςβ οἵ Ηἰβ 

δοίουβ ϑρίγιι. Εὸσ τὲ νοσζὰ οὔ, Ρβ. 
ἔσι. νὴ. 30, ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν 
ἡ εὐδοκία εἰς τὸν αἰῶνα. Οοηγῦ.- ον. 
δηὰ Ηδη. ννουϊά ἰοΐπ ὑπὲρ τ. εὐδ. νὴ ἢ 
τῃς ννογάβ {ο]οννπα, Ὀὰὲ τη ψουἱὰ ὃς 
τηϊπιε!ἐριθῖς ψιπους αὐτοῦ. Β]488 
δοΙ αν τεδὰβ ὑπὲρ (οὗ) τ. εὐδοκίας πάντα 
ποι. (Ν.Τ. Οτανιηι., Ῥ. 132). ϑυοῦ ῥγο- 
ςεάυτε ἰ8 ιδιτγατγ. Ζαπη ἀπά ΝΟ. 
(νὰ Ρεβῇ. δηὰ Ο.11.. νογβίοπβ) σοππεςοὶ 
δε ννογὰβ νυ τὸ ἐνεργ. ρτεςεαίηρ, ἀπά, 
-ςοτηρᾶγίηρ Εοπι. νἱ!. 165-21, τῆλε 
Βυπιᾶπ ἱποϊπδέϊοη ἴοὸ ψοοάπεββ, ἱ.έ., 
Ρτδοιοδ!ν εαυΐν. ἰο θέλειν. Βυὶ 1Π΄18 18 
ἴπε ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ ἃ βυδεῖς ἐχερείε, 
ὙΠΙΟΒ ψΟυ]ἀ βοδγοεὶν ἀρρεᾶὶ 1ο ἃ ρμἱδίη 
τεδάες. Τα ἱπιεγργεϊδιιοη ρίνεη ἀῦονε, 
φοππεοιίπρ ὑπ. τ. εὐδ. «Ἰ ὁ ἐνεργ.» ἰ8 

τβοτουρϊν πδίυγαὶ δη ἃ μ25 πιᾶτν ρᾶγα ]εἷβ 
ἰπ Ραυΐ, 4.0.» ἘΡΏ. ἱ. 5, 9, εἴς. 866 68Ρ. 
5Η. οἡ οπι. χ. 5. ὙΤμεβε νεβεβ ἅτε ἃ 
τεῦυκςε τὸ 811 ἐρφοιίβπι πὰ ετῃρῖν Ὀοδβιίης 
(8εε ἰἱ. 3). 

ες. 14. γογγ. Μᾶδην Οοπιτ. υπάετ- 
βίδπἀ γογγ. ληὰ διαλογ. 45 τεειτίῃρ ἴὸ 
αοά. ΤΠῖβ ἱπιογργεϊδιίοη ἀρρεᾶσγβ ἴαγ- 
ξειοῃφά ἀπά υὑπηδοεββασυ. Τῆς ψῃοῖς 
ἀἰϊδουββίοῃ ῥγεςεάϊηρ πᾶ8 ἰυγτπεάᾶ οἡ ἴδε 
ἄδηρετ ἰο {πεῖς (αἰτἢ ἴῃ Ὀεΐηρ ἀϊδυηπιιεά, 
15 ἴξ ποῖ παίιγαὶ πὶ ψἤεπ με Βρεᾶκβ οὗ 
“στα Ἰηρ8᾽" ἂπὰ “ ἀϊβουβδβίοπβ᾿ ἢς 
βῃουϊά ροίηὶ ἴο πεῖς πιυῖυδὶ ἀϊδαρτεα- 
τχεηῖδ ὃ ΨΝνου]ά ποῖ ἴΠε86 Ὀε ἴῃε σοτῃηπιοπ 
ἐχργεββίοῃβ, ἐ.9., οἵ ἴῆς ναγίδπος Ῥεϊνεεη 
Ἑυοάϊα ἀπὰ ϑγπίγοδε Μαᾶδγ {πεν ποῖ δε 
Τοπηεςιεὰ Ψ ἢ ἐπε ἑτέρως τι φρονεῖν οὗ 
οἤδρ. ἰδ. το ὃ ΤΒεῖα [χα πενεῖ Ὀδδη ἃ 
Βίπε οὗἩἨ πιυγπγυτίης δραίπβεὲ σοὰ ὑρ {|| 
πον. ΟἿ τ Ρεῖεσ ἵν. 9, νΝιβά. ἱ. αν 
φυλάξασθε... ν ἀνωφελῆ καὶ 
ἀπὸ καταλαλιᾶς φε λώσσης. Οη 
ὙΟΥΥ. 8ε6 ἐβρ. Η. Αηξζ, δέςεεγίαξἑομές 
Ηαίεηϑες, νοὶ. χιϊ., Ῥᾶσβ 2, Ρῃ. 368-369.--- 
διαλογ. ΡιΙοΟΡΔΌΪν -- ἀΐβρυϊεβ. Οοπιπιοα 
πὶ 118 βεῆβε ἴῃ ἰαϊεγ ασεες. ΟΥ [υκε 
ἰχ. 46. Οτὶρίηδιν τ Ἐπουρμῖβ, νι ἀπὲ 
ἰάεα οἵ ἄουδι οὐ μεβίτδιίου ρταάιδ!ν ἱπι- 
ΡἰΙεά. ὅ8εεὲ Ηδιςῃ, ἔσϑαγς ἐπ Βιδί. 
Ογεεᾷ, Ρ. 8. 

ψεῖ. 15. γένησθε. “ΤἼαῖ γε πιᾶγ δε- 
οοπιθ." Α δ ρῇ ἰάδαὶ θείοσε Ρδυ} 8 πλϊπά ἴὸ 
Ὅε τεδοπεὰ ὃγ ἃ ρτδάυδὶ ργοςεβ8.--ἄμεμπ- 
τοι. οὐ μικρὰν γὰρ προσάγει κηλῖδα ὁ 

(Οἢγ.). Ῥεγδαρβ ἄμεμ. τείειβ 
τὸ ἴδε ᾿υάρπιεπηι οὗ οἴδεῖβ, ν 116 κέραιος 
ἀεποῖςβ {πεῖν ἱπισπβὶς σμαγαοίεσ (8ο ἴ.ἢ.). 
ΟΥ̓. Μαῖι. χ. τ6, νεγε Οσίβὲ Ἄἐχῃοσίβ ἴῃ 6 
ἀϊβοῖρ!ε8 ἴο Ὀε ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
- τέκνα Θεοῦ. ΤἼϊβ ννῆο]ε οἶδυδε ἰΒ ἃ γε - 
καλορκαθας ποῖ οὶ ὠμρα ει οἴ δεαι. χχχίϊ. 
5. ν, οὐκ αὐτῷ τέκνα, ᾿ 
ΑΝ σκολιὰ καὶ διστρομμέν γος τ 18 
ἱτηροββίδίε το βὰν νμεῖμον Ρδ}]} 865 τ. Θ. 

" 

“ ; 
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: Ἐσεν. χχί. 

ιι; αςεη. 
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ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς "φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16. "λόγον ζωῆς "ἐπέχοντες," 
᾿ 15} εἰς " καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς " κενὸν ἔδραμον, 

χἰ, 2. οὐδὲ εἰς κενὸν “ ἐκοπίασα. 
8 ον ἴδε ΠΣ ῷ. Ἰοῆ 

νἱ. 68; 
Αεὶδ ν. 20. ῬΏγδβε ΟἿΪΥ δεσε. Οἵ. τ Οοσ. 1. 18; 2 Οοσ. ν. το αἱ. 
8εε ῃοίε ὑμήν. 

χᾶ 
υ 8ες οἢ ςΒδρ. ἱ. 26. 

τΤίπι. ἱν. 6. 

46 -- τεϊοίςε νὴ Ὦ. 

᾿Ν" εχοντες. 

5380 Ττρ., 
ΔΒ ΟΡ ΕΟΡ. “3 οπ,. και συνχαιρω. 

ἴῃ τῆς βισίοϊ βεπδε Ἴογηπηοπ ἴῃ Ν.Τ'., οὕ 
νυ Βεῖμετ 6 ἘΠΊΡΙΟΥΒ ἴῃς ἴετπ ποτε Ἰοοβεῖν 
8ἃ8 ἱπ Ερῇ. ν. 8.---Τἢε Ὀεβὶ δυϊῃογιεβ 
τεδὰ ἄμωμα, πε ποτε υϑυαὶ Ν.Τ. νογά. 
ἀμωμητά τηᾶγ ὃε ἄυε ἴο μωμητά ΟἽ 1,ΧΧ. 

σον 18 σετίδΙ ΗΪῪ ἴο ὃς τεδὰ ἰπϑιεδὰ οὗ 
ἐν μέσῳ, υ͵ἱῖδ 411} Ιεδάϊηρ δυϊποτίεῖεβ. Ιὲ 
ἰδ οπς οἵ ἴδοβε δάνοσθίδὶ εχργεββίοπδ 
ψδίοα, ἰπ τῆς ἰαἴες ἰδῆρυαρε, ρεσῆαρβ 
τηᾶετ ᾿ς ᾿πἤμεπςοε οὗἉ ϑεπητὶς ἀϑαρε, ἴοοῖς 
τῆς ρίαοε οἵ ρτγεροβί(ίοπβ.0 Οὐγ. Ηδῖς., 
Ἑἰηϊ., Ῥ. 214, ὮογΕ Βένεσαὶ δὌχχ. 86 
αυοιϊεὰ ἴτοπὶ Ῥογρμυτοσεηϊταβ, ἐς Οαεν.--- 
σκολ. κ. διεστραμ. Τῆε Ἰδίζεσ ερὶτμεὶ 
ἰδ ΡῬιεοίβεϊυ ΞἮἨ ἴ[ῆεΣ ϑοοῖο!β εἐχργεβδίοη 
“τἤταννη,᾽" “μανίην ἃ ἰνν δι" ἱπ ἴδε 
ἵπηε πδῖυγε.---ἐν οἷς. ϑεηδε-οοηδίσυο- 
ἴοη.-φαίν. Οοσησι. ἀἰ ἔπεσ Δ8 ἴὸ ὙΠ εῖμεσ 
Φ. πιεᾶπ8 ἤεῖὲ “"ἄρρεᾶσγ᾽᾽ οἵ “"βῃϊης "᾿. 
ϑυγοῖν τε ἀρρεαγίπρ οἵ ἃ φωστήρ, ἃ 
Ἰυπιίπαγυ, πιυδὲ Ὀς, δὲ ἴπε βάσπης {{π|ε, ἃ 
βῃϊπίηρ. Βοιῇ ἱπιεγργεϊδιοηβ θα! οοη- 
νετᾷε ἴῃ τϊ8 οοπίεχί. [Οδἱν. ἰδκςβ φαίν. 
85 ἱπιρογδαῖίνα, Δηἃ σοπΊραγεβ 88. ἰχ. 2. 
ὙΗΐ8 8 ΌῪ ΠΟ πηδᾶπβ ὉΠ|1Κε}γ.}] Ρσορδθὶν 

(Ξ ἴμε ψ8ο]ς υπίνεγεςε οὗ [δίῃ ρ5) 
ἔοεβ οἱοβεῖν νυνὶ φωστῆρες, ἐτηρἢδβίβίηρ 
ἴδε σοπίγαβὲ, να ποιῃιπρ 18 5δϊὰ 5 ἴο 
{πεῖς ἰπἤμεηςε οα ἀμρϑν τ Ἐ ΟΠ γῖβὲ ἜΝ 
8 τὸ φῶς τοῦ κόσμον ()]οἤη νἱϊ!. 12). ΗΒ 
ο]οννεσβ ἅτε φωστῆρες ἐν κόσμῳ. Εοτ 
κόσμος 8εε Ἐνδηδβ᾽ ΕΧΟΟ]]επὲ ποῖα ΟΣ 1 
Οος. ἱἰϊ. 12. 

γες. 16. λ. ζωῆς. Εοτς ἴπε σοππεαχίοη 
Ῥεῖννεθη {π18 Ὄχργεβδίοη δηὰ φωστῆρες 
8εεὲ ]οδπ ἱ. 4, ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων. ὙΥΏεπ ῬΑυ] Βρεᾶκβ οἵ “1 "᾿ 
85 Ὀεϊοπρίπρ ἴο ἴπε ΟἸγίβεῖδη πε τηδδπδ 
ποῖ πιοσεῖν ἴῃς πενν ροννοσ οἵ ποῖὶγν ᾿ἰνίηρ 
ἱπγρατίεὰ το μἰπι, δὰ τῆς τοδὶ ργεβεῆςα οὗ 
ἃ ἴσυϊγ Ὀινίπε [1 ν Ι ἢ, ΔΙ ΒΟ ΡὮ ΙΑτρεῖν 
ςοποεαϊεὰ ἴοσ ἴῃς ργεβεηὶ ὃν ἴδε ἤεβῃ νυ 
παῖυτε, ἰβ ἔπε ρίεάρε δπὰ δοῖυδὶ Ὀερίππίης 
οὗ [θ᾿ εἴδγηδὶ. Ὑ18 185, ἰπ ἴῃς Αροβιϊε 8 
νίενν, [μ6 βυρτεσης ροαὶ οὗ ἴῃς ΟἸγί βίη 
οΔ]Ππρ. ΤὨε ΟὨγβείδη ροβρεῖ, ἰῃετγείοσς, 

17. ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ 3. " σπένδομαι ἐπὶ τῇ 
θυσίᾳ καὶ "λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ ᾿ συγχαίρω 

Ὁ ΝΟ ρδσγαϊοὶ ἰὴ Ν.Τ. οὐ ΕΧΧ. 
ν 6 δ]. ἱἰϊ. 2; οἱ. Εοπ. ἰχ. 16; Οἱ. ν. 7. ν (". ἵει. 

χ. Υ ΕἰῖυΔ] βεῆδε ἴῃ [κε ἱ. ἊΣ Ἠεῦ. νἱϊ!. 6, ἐχ. 2:1. ἤϊοιε ξ 
ἷπ 2 ὅσοι. ἶχ. 12, δῃὰ ργοῦ. νεζ. 30 οἵ {ῃϊ8 εἐβαρ. Οἴϊδη ἴω χ 

ΘΏΕΣΑΙ ὑ2ς 
Χ. χζμκεὶ. 58, χν. 6, 9; 1: Οοσς. χὶϊ. 

3. και εἰ ΕΟ, ἢ, δ, νᾷ. 

ΑΙ, ν ΑΒΟΒΟΕ ΚΑΙ, τΤι.,, ΜΝΝΗ., νν»β. συνχαιρω νἡϊτὰ 

ἰ8ἃ λόγος ζωῆς.--ἐπέχοντες. [{5 οοτητοοη 
τηδπίηρ (48 ἴῃ Ηοτῆεσ, εἰς.) ἰ5. “" Ββοϊϊησ 
τοστῖ ". Βυὲ τῆε Αροβιὶε ἰβ ποῖ ταϊπκίησ 
οὗ τε ἱπἤπεποε ἐχεγοϊβεὰ ΌῪ δὲβ τεδάετβ 
Ὅροη οἴδεῖβ. [ἐ ἰϑ τπεῖγ οὐνη βἰελάξαβι- 
Ὧ688 'ἱπ ἴδε ἐδ ταί 18 Βείοσε Ὠἰβ πιϊπὰ 
ἐπ τι ῖ8 ρδββδαᾶρε. Τῇῆδιὶ τς }}18 αραϊπβὶ τῆς 
ἱπξεγρσγεϊδίοη οὗ ΕἸεϊὰ (Οέέτερε Νογυίοεησε, 
Εἰϊϊν, ΡΡ. 118-τι0, 1ο]οννίηρ Ῥεβῃ. νυ τ 
Μιοδμδε115, ΝΡ εἰδιείη, εἰς.), νὯο ᾿γαηβἰδίεβ, 
“ἐ Βεΐηρ ἰη τῆς βιεδὰ οἵ [{{π|᾿᾿ (1ο ἰξ, “ς., ἴδε 
ψ τὶ), “ Βοϊάϊπρ ἴῃς δπδίορυ οἵ [τε "0 
Νο ἀουδείδετε ἅγε ροοά ἐχχ. οὔτδπε ρῆγδβε 
ἰπ Ιαῖες ἀτεεῖ, θὰϊ ννε ἂζε βαΐς 'ἰπ βδυίπξ 
τῆδι ἐπε ογάϊπαγυ Ν.Τ᾿. τεδάες τνυουἹὰ ποῖ 
υπάετβίαπά λόγ. ζ. ἴῃ τηϊ]5 βεῆβε. ΟΒγ. 
δηᾶδ ΤῊΡὮΙ. ἰδκε ἰξ 88 τῷὸὄ “ δνίπρ ἴῃ 
δεῖ" (2 βισεηριμεπεὰ ἔχειν). ΤῊ. Μρε. 
828 “Βοϊάϊηρ ἔαβι," ψβο ἰ8 αἷϑὸ ἴδῃς 
εἰοββ οὗ Ηεβυςβίιβ ου ἴδε ννογά (κρατοῦν- 
τες). ὙΠετε [8 ὑγδοιῖοδ!ν πὸ ἀϊβετεπος 
δεΐψεεη ἴῃς ἔννο ἰαδὶ ἐχρίαπαδιίοηβ. Εἰἴδες 
8115 ἴῃς οοπίεχι ννε 1}. [1 ννὰβ φυΐϊε οὐ8- 
Ἰοπιδευ ἴῃ ἰαῖε ατςεκ το ὑ8ς ἱπιεπειβοά 
ἴοττηβ {κε ἐπέχειν 85 βίγοηρεσ εαυϊνδεπίθ. 
ἴοσ τι8ς ΒἰπῦρΙοΣ ψοτάβ.---ἰς καύχ. “ΕοΙ 
ἃ βτουπά οἵ θοδϑιίηρ" ΟΛ. ΖερΆ. {{1. 20, 
δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα- 
--ἡμέρα Χ. Α ςοπιδὶπαξίου Οηἷν ἰουπὰ 
ἴῃ τῇῖ8 Ερίβεϊε. Αβ τε Αροβέὶς δάναποεά 
ἰπ γεᾶῖβ ἴῃς πα] γεβυὶς οὗ ἢιῖβ ἰδθουζβ 
νουϊὰ πᾶνε ἱπογεδβίηρ ργογιίπεηος ἰη Πἰδ 
τπουρἢ8β.---ὅτι. Π 65 1818 ἱπισοάυοε ἴδε 
Βτουπά οὗ Πῖβ8 Ὀοδβείηρ, οσ ἰβ ἰξ αϑεὰ ἱπ δὴ 
“ φηεοίραῖῖνε " 5εῆβὲ -- δεοδυβεὴὺ Τ8ὲε 
Ἰαϊέες ϑεθεπηβ πεοἼββᾶγυ, ἃ8 ἔπε τοᾶβοη οἵ 
818 θοαϑβεῖηρ 85 αἰγεδάγν θεεῃ ίνεη, 1μεὶγ 
ὈΙΑΤΠ ΘΙ ββπῈ 88 δπὰ ἴδ: ἘΠε88. 
[ον .... ἐκοπίασα. ΤἬεβε δοτγίβιβ ἰοοῖ 
ΔῸΚ ἴοπὶ ἴπε ἄδν οἵ ΟἈτῖβε ονες ἴδε 

ννὮΟ]6 οουτβε οἵ Ρδ0}}5 ἴθ πὰ ψογκ. [1 
ἰδ πονν δηϊβμεά, δηὰ ἰξ ἢδβ τοὶ ξαϊϊεά. ε 
τηῦβὲ (γαπβίδίς ὉῪ Πρ 5} ρετγέεοιβ, “1 
Βᾶνε ποῖ σγυη,᾿"" εἰς. ἢ. τηϊηκβ ἴμδὶ 
ἐκοπ. ἰβ ἃ πηδίδρῃοσ ἴτγοπὶ “" ταϊπίηρ " ἴῃ 
δίμιεῖῖς ςοπίεβίβ. ὅ:ς 8 ἱπιροτίδηϊ ποῖε 
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πᾶσιν ὑμῖν: 18. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ 
μοι. 

19. ᾿Ελπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ 1 ̓Ιησοῦ, Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν,3 ἵνα 

ΤΊ Δοι. Χριστω ἢ ΟΌ ἘΘ 38, 71, 74, ἅ, ε, 5, Ξορ. 

3 Ὁ", Ο.1.. νῇ.» προς υμας. 

οὐ ἷρπαδι. αὐ Ροΐγε., νὶ., σνυγκοπιᾶτε 
ἀλλήλοις, συναθλεῖτε, συντρέχετε. Βυὶ 
ἰϊ8 οσευστεηςε ἴῃ 158. χἱχ. 4 (κενῶς ἐκοπί- 
ασα, εἰς μάταιον καὶ εἰς οὐδὲν ἔδωκα τὴν 
ἰσχύν μον) δῃον»5 ἐπδὶ ἰξ πῆδὺ ῬὲῈ τ κεῃ 
σπϊτπουϊ ΔΠΥ πιειδρπογίοδὶ βἰρσηϊῆοδηπος. 

γν. 1γ-18. Μυτύυαιϊ, ΒΕΙΟΙΟΙΝΟ ΙΝ 
ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΒΕΒΝΊΟΕ.-- ες. 17. “Νᾷᾶγυ, 
ΑΙΙΠουρὮ 1 5που]ά Ἔνεῃ ὃε οἤεγεά (11. 
“Ῥουτεὰά ουἱ 45 ἃ ᾿ἰδαϊίοη}) ὑὕροη ἴδε 
βδοσίῆςε δηά βαςζεὰ βεσγνίςς,᾽" εἴς. εἰ καί 
ἴεᾶνεβ δρυπάληϊ γτοοσὴ ἴογ ἴῃς ῬοΒβί δ 1 εν, 
48 ἀϊδιίησςι ἴτοπὶ καὶ εἰ, ψΠΙΟΝ ὈΑγεὶν 
δἰῖοννβ ἴῃς βυρροβίοη. ὅ:ε εβρ. Ηει- 
τηᾶπῃ οἡ Μέφεγ, πο. 3907. ΤὨς τηδίδρῆοῦ 
οὗ τ ῖ8 νεγβε μ88 σίνεη τίβε ἴὸ τηυςῇ ἀϊ5- 
ςυδδίοη. [Ιἰ 5 δάπριιεὰ τῃδὶ σπένδ. -- 
ἴο ῬῪὲ ρουτεὰ ουὖἱ 45 ἃ ἀτίηκ οβετίηρ. 
Ω.2 ἵτη. ἵν. 6, ἐγὼ γὰρ ἤδη στ΄ . 

αἱ ψῃδὲ 18 ἴδε πηελπίπρ οὗ ἐπί ὃ ἴδ ἰΐ 
“προη," “Ὄνος, οὐ ““ἰη δὰάάϊίοη ἴο,᾽ 
“ ξοπούγχο ΠΕΠΥ Ψ ἢ") ΕἸ]. πὰ οἴπεσβ, 
Βοϊάϊηρ τἴμδὲ τς Αροβεῖε τεΐεσβ ἴο Ὑεισίσα 
δδοσίβοι 8] υδᾶρεβ ἴῃ ννῃίςῃ, ἰξ ἰ8 βαὶά, τς 
ἅπιηκ-οἤδετίπς ννὰβ ρουτεὰ, ποῖ ονοσ ἴῃ 
βασσίδος Ὀυϊ τουπά τῆς αἰτᾶσ, ἀεςϊάς ἴοσ 
ἴδε Ιαἴῖες δεπβε. Ῥαυΐ δ [πὶ νουϊὰ δε ἃ 
βαςτίῆος δἀάϊεοηαὶ ἰο ἴμδὶ οὗ ἐπεὶς ἐδί τη. 
Βυϊ, ἰῃ ψ τίς το ἴῃς ῬΗΠΙρρίαπβ, ἰὲ ἰ8 
ἔα τῆοτε ᾿ἰκεῖν ἰμδὶ ἢε βῃμουϊά ἐ]]υδίγαις 
ἕτοτὰ Βελίδεη στ] ἱπ Ὡς ἢ τῆς ᾿Ιδαἴοη 
τοοῖς 80 ρῥγοσχηίπεηϊ ἃ ρίασος. ἴῃ δαὶ οδβε 
νε Ὦανε δπ ἂρὶ 1ε] ἰῃ Ηοπι., 11., χί., 
775. σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾿ αἰθομένοις 
ἱεροῖσι, Πετε ἐπί ολπ βοδλιοεῖν πηδᾶῃ 
δηγιπίης ὃδυῖϊ “ὑροη". Αἢεὶ 84]1, τς 
ἀεςϊδίοη Ῥεΐννεεη πε ἔνο ἄοεβ ποῖ δῇἴεςς 
ἴδε βεῆβε. ὉΤῆε οἤετίηρ οἵ Ῥαδυϊ ἰη εἰςπετ 
(Ά8ε, ἰπβίεδὰ οὗ Ὀεΐπῷ ἃ οδυβε οὗ βδάπεββ 
ἃπὰ ἀεβρδίγ, 18 σε! {πε οἸἐπιαχ οὗ τῃεῖτγ 
δαςείῆςς, ἴδε Πἰραϊοη νμίο ἢ ογοννπβ ἱξ. 
Ζαδη (οῤ. εἷΐ., Ῥ. 206-297), [οἸ]οννεὰ Ὀγ 
Ἦρι,, Ἰοΐπ5 ἐπί ψἸἢ χαίρω ἱπ ἴπε βεπβε οὗ 
ἰς τοϊοῖδς οη δοοουηῖ οὗ ἴῃς βδοσγίδος," 
εἰς. ὙΠὶβ 5 ςετίαίην διϊσαςτῖνε, θυΐ Βεεπιβ 
τοο ὈοΪά ἰπ νίενν οὔ τῆς ογάες οὔ ἔπε ννογάβ. 

ἢ θνσίςᾳ κι λειτ. τ. πίστ. Ηετε, ἀραίΐη, 
ὈΠΠΕΟεββΆσΥ ἀἰβηουῖεβ πᾶνε Ὀεεη γαϊβεά 
νος ἴα αυεδιίοη ψῃεῖδες Ῥδὺϊ οὐ {πε 
ῬΒΠΙΡΡίδῃβ ἅγε ἴο θὲ τεραγάεά 25 οἤϊεσίηρ' 
ἴδε βδογίβοε. ὙΠεζε ἰβ πὸ ενίάεηος ἴπαὶ 
ἴδε Αροβεϊε νυ ῖβῇςβ ἴο βίγαϊπ ἴ86 τηείδρῃοῦ 
ἴο ἴπε Ὀτγεαϊκίηρ ρμοὶπε. Ης [ιδ8 Ὥ 

υτρίηρ ἴπδπὶ ἴὸ ῥγεβεγνε {πεὶγ ΟὨγιβείδη 
Κλ ρυτα πὰ υπξαϊτεσίηρ. Τμδὲ ν]]} ΡῈ 
ἃ ἸοΥ ἴο Πὶπι ἰπ ἔπε ἄδυ οὗ Ὁ" τίβι. Βυὶ 
ποὺ Ἀποίμποι τπουρῆϊ ογόββεβ ἢἰ8 πιὶπά. 
ννΒδι ἐΓ η μἰ8 ΟΠ γι βϑείδη ἰάρουγβ ἢς βῃουϊὰ 
[11 ἃ νἱςεἰπι } Τῆς ἰάεα ρῖνεβ ἃ βαοτ βοὶαὶ 
ολβὶ ἴο Πὶβ (πἰηκίηρ, δὰ ἢε τεραγάβ {πεὶγ 
[ΑἸ (.6., νἱγέυα!γ, ἐμ εῖγ ΟἸγίβείαπ ῥγο- 
[εββίοη δηὰ [1π}, οὐ ἐμε οὔς παπᾶ, 48 ἃ 
θυσία, Δῃ οὔετίηρ, ὑγεβεηιεά το αοἀ (οἷ 
Εοπι. χίϊ. 1), δηᾶ, οὐ ἴδε οἵμεῖ, 88 ἃ 
λειτουργία, ἃ βαςτεὰ βετνίςς, [Πε ᾿γεβεηῖ- 
ἱπρ' οὗ τλδι οἥετίηρ. (Εος {πε τίτυ.2] υ8εὲ 
οὗ λειτ. ἰῃ Ἐργρίίδη Ῥαργτγὶ δες [βπι., 
Β5., ΡΡ. 137-138). “Ἔνεη διπουρῆ 1 
βῃου!ά [411 ἃ νἱοτῖπιὶ ἴο τὴν ἰδαθουτβ ἴῃ τὰς 
οαυβα οὗ Οἢτσίβι, 1 τεϊοῖςς Ῥεοδυβε γοὺσ 
αι ἰβ ἀπ δοςοσῃρ  ἰϑῃεά ἕλοϊ. 1 τε)οῖςς 
ΟΠ ΠΥ ον δοοουπὶ (χαίρω) Ὀεσδιβε 1 
δᾶνε θεεη {πε ἱπβισαπηεηὶ οὗ γουγ βαῖνα- 
τίοπ. 1 4ῖ8ο βῆασζε ἰπ τῆς Ἶογ ( αίρω) 
ψΠΙΟἢ γουῦ ἐχραγίεποε ἰπ τῆς πεν 1ε γοῦ 
δᾶνε τερεϊνε.᾽" Τΐβ ραγαρῆσαβε, ρεῖ- 
ὨΔΡΒ, Ἔχρεββεβ ἔπε τγεὰὶ] ἕοτος οὗ ἰδῆς 
ψοτὰβ ἴῃ {πεῖς οἷοβε οοηπεχίοη νἱτἢ τῆς 
ςοπίεχι. Ὧνε οδῆ βδὲὲ πὸ ρτουπὰ ἴοσ 
ἐτδηδίδειπρ σνγχαίρω (ψ 1... δηά 
οἴ μασβ) 848 “ ςοηρταῖυ]αϊε,᾽" ἃ ἰταπδὶδιου 
ΜΏΙΟΝ δυσαῖν τηϊ886ε8 {πε ροΐηε οὐ τς 
ἰδηρὰ . ΟἹ 1 Ὁος. χίϊ. 26. 

εἴτ. 18. τὸ δ' αὐτό. Αἀνετνϊα! υ8ε 
Ξ ὡσαύτως. ΟΓ, Μαῖϊ. χχνῖϊ. 44.-- 
συγχαίρ. ΤῊΪΒ 15, οὗ οουτβε, ἃ ἀϊδετεπὶ 
ἦογ ἔτοπι ἴπδὲ πο ἢ ΠΕ βῆδγεβ νἢ τ επι. 
118 τῃεὶτ ᾽ογ ἱπ μβ οδιαἰπίπρ ἴπς τηδγὶγτ᾿ 8 
Ἄσσοόψῃ. 

γν. 19-24φ. ΗἰδΒ ΡΌΚΡΟΒΕ ΤΟ ΒΕΝῸ ΤΟ 
ΤῊΕΜ ΤΙΜΟΤΗΥ, Α ΟΕΝΌΙΝΕ ΒΕΙΕΝΌ ΟΕ 
ΤΉΕΙΕ ΟΟΜΜυΝΙΤΥ.---Ν ες. 190. ΟἸεσηεη 
(Εὐη κε ολκεὶξ ἀ. ῥαμ ἐπ. Βνίείε, Ὁ. 138) 
δεεκβ ἴο ρζονε ἴῃδῖ νν. 190-24 ἀο ποῖ 
Ῥεΐοης ἴο εἷ8 οοπῖεχί. ΤΠΐβ 18 ἴο ἴογ- 
ξεὶ τῆς βεχί ιν δηὰ ταρι ἃ ἱγαπβίτοπ8 
Πδῖυγαϊ ἰὸ ἃ ἔπεπάϊν ἰεϊϊεσ. Τῆς ἴδβὲ 
Ρασαρταρῆ, ἰῇ βρίϊε οἵ [18 ἰογίωὶ! ἴοης, 
επάεὰ ἢ ἃ ποῖε οὗ δηχίοιιβ ἑογεροάϊησ 
ἔος ἴθς ῬΒΠρρίαπβ. Ης ν}} ἀϊΐδρεὶ ἴδε 
ἁλεῖς βῃιδάονν.---δνν Κ. ἴησ. ΟΥ̓ νες. 24 
ἐην., ἀπὰ τῆς τερεδίεὰ οἼουγγεηοε οὗ 
1η18 δπὰ ςορπαῖε ρῆγαβεβ 411] ἱπγουρἢ 
Ῥαυ] Ερίβεϊεβ. 8ες ἴδε ποῖς ου Ἵὔδρ. 
ἷ, τ σηῤγ. Ηΐδβ ἱπιεπιίοη ἀερεηάβ οπ 
τὰς ν1}} δηὰ ροννεσ οὐ ΟἩσίβι, Ἰυβὲ 88 ἰΐϊ8 
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5 Οἱἱν βετὲ κἀγὼ "εὐψυχῶ, γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 20. οὐδένα γὰρ ἔχω " ἰσόψυχον, 

Ὁ Ομν Βατο ὅστις “ γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν “ μεριμνήσει. 21. οἱ πάντες γὰρ τὰ 
Ῥε.Ἰῖν. 14. ἑαυτῶν "ζητοῦσιν, οὐ τὰ τοῦ 3 Χριστοῦ ὃ Ἰησοῦ. ς Οὐἱϊγν Βεῖτε 
ἷ Ν.. 

ἃ τ Οος. νἱὶ. 
χἰΐ. 25; 

τ σά. Φ5: Βας. ἱἐϊὶ. 1:8. 
“9. δε νογά. Ρε. ἰχνὶϊ. 31: (5 γπηγ".). 

ΑῚ νπερ. 

ει ον. χ. 24, χἰϊὶ. 5. 

22. τὴν δὲ “δοκιμὴν 

αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον, σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ 

ΕἾω Ν.Τ. οἱἱγ ἰπ Ῥαυϊ, “.(.. Εοκε. ν. ς; 2 (ος. 

3. 80 βοπια πηίπη., ΟἾσ., Τμάσι, ΕἙάά, οπι. τον ν ἢ ΘΑΒΟΌΕΕΘΚΕΡ, ΟΙεπι. 

8 80 Τί., Νν8., ΗΝ ΑΙ ἢ ΒΙ., σΟΡ. βυτρ. δίῆτγο., Τ μβάσγι,, ΤΏΡΕΙ., ΟΒγ ἤθεσι. 

Ἄττῃ. 
ὙΤτα., ΑΙΣ,, [(ἢ.., Μγε., 
νροῖα. πὶ. ἴο]. βυτ.βοβ. 
Χριστον Κ, αἴῆρρ., Ογρ. Ἄν, 

ΕἸ. 

Ρεγίοσπιαπος νἹἹ}} Ὀς τερυϊαϊεὰ Ὡ ἃ 
νῖεν ἴο Ηἰβ ρίοτγ---πέμψαι. ΝΥ ε 5ῃουϊά 
ἐχρεοὶ ἔΐυτε ἰηβπηίεινε, θυ τ ς΄ δοτίβὲ 
ἰδ οὕἴδῃ υδεὰ ἱπβιίεδὰ “δε νεῖρβ οὗ 
Βορίηρ δπά ρῥσζοπιϊβίπρ 'π ὑνὩῖοἢ εὐέσὰ οΥ 
«οὐ! ἱπισαάεβ᾽" (αἰ]άεγθίεενε οὐ ᾿υϑεῃ 
Μ., 4ῤοὶ., ἰ., 12, 23).--κ᾿ἀγώ. Ἡς ἰλκεβ 
ἴος ρταπιεά τπδὲ {πε νἱβῖι οὗ Τιπιοῖ ἢν 
Ὑ711 σμθεγ τῆς ΡΏΠΙρΡρίαπβ. [ἐ ψ}}} σμθοσ 
Πίστη 4180 ἴο Κπονν μον ἴεν ἄο. ὥ. 
Οοπιπιοη ἰῃ βερυϊοῆγαὶ ἰπβοσγ. ἰῃ ἴδ6 
ἴοττα εὐψύχει, “ ἔλτεννε1 11" ὙΠΕεῖα γε ἃ 
ἔενν ἐχχ. εἰβενμεῖς, ἐ.9., ] βερδ., Απέ., 
χί., 6, 9, οὗ Αδαβυεγιβ, καὶ τὴν ᾿Εσθῆρ᾽ 
εὐψνυχεῖν καὶ τὰ ίττω προσδοκᾷν 
παρεθάρρννεν. - γνούς [25 ΡῬΙΟΡΑΡΪΥ ἃ 
511 ΠΟΥ Ἰπρτεβδῖνε ἔοσος, “ νἤεπ 1 ςοπὶα 
ἴο Κπονν᾽᾿. 

νεῖ. 2.6. ἰσόψνυχον. “Οοπιρουπάβ 
ν ἢ ἴσος υϑιδι!!ν πιδᾶηθ ποῖ τπθγαὶν 
Κα, δυς “45 ροοὰ 88, οὔ. “πὸ βεῖϊες 
ἴδῃ ᾽" (]εδ ου ϑορᾷ., Ο.Τ.., 4)η8). Τὸ 
Ψ ΠοτΩ ἄοεβ ἰτ τείεγ ᾿ς Ν., Μγι., 
Νίπο. δπὰ οἴμεῖβ τγείεγ ἰξ ἴοὸ Ρδαὰ]. Βυῖ 
ΒυτοΪΥ ἰξ οἂπ ΟἿ ΔΡΡΙΥ ἴο Τἰπιοιῆυ. 
Αἱ ᾿εαϑὲ ἴδε τγαεϊδεϊνε βϑεηΐεποε βεεσηδ ἴο 
ποςεββίιδις (Π18 ἰητεγργεϊδιίοσ. “1 πᾶνε 
ΠΟ οπε [|κε-πγϊπάεά, ἴ πηεᾶπ μανίπρ τδαῖ 
κΚίπά οὗἉ πιϊπά (ὅστις) ννῃῖς ἢ νν}}}, εἴς. ... 
Ῥυῖ γε Κηονν Πὶ5 ἀρργτονεάπεββ." Βεδβίάββδβ, 
Ἰ Βε ψεσε τῆϊπκιπρ οἵ δἰπιδεῖζ, πγυδὲ 
Βε ποῖ πᾶνε δἀάδεὰ ἄλλον το οὐδένα) 
- Ὑνησίως, “ ξεπυΐϊπεῖγ". ὙΠεῖς ἰδ πὸ 
ἈΡΡαΐεπὶ πϑοδββιυ ἴὸ ἴ8κα ἰ (ν ἢ ΓΚ. 
δηὰ Νίης.) 48 -Ξ “" ὃΥ δῃ ἱπβιίης: ἀετινεά 
ποπὶ δίβ βρίγτυ] ραγεηΐδρε ". γν. [8 
υδεὰ τεᾳυςπην ἰπ βεου δ νυτί[εγ8 - ἴσας, 
βεπαΐπε. ΟΥ̓ ῬΒοον., 2, γνήσιος φίλος; 
Ριηά., Οἷγνιῤ., ἰϊ., 2τ, γνησίαις ἐπ᾽ ἀρε- 
ταῖς. Οὗ. ομαρ. ἱν. 3.--μεριμνήσει -- 
“ ξῖνε οπε᾿ Β ἱπουρῇῃίδ ἴὸ ἃ πιδίτεσ᾽. ΟΚ 
1: Οος. νἱϊ. 33, δηὰ 8εεὲ ἃ ροοά ποῖς ἴῃ 
7600 οἡ ὅϑορῇ., ΟἹ Τ., 1124. 

νεῖ. 21. οἱ πάντες . . . ζητ. ΤΙΐδ 

(πφὴ Ι. Χ. νὰ ΜΑΟΘΕΕῸΡ τ7, 39, 47, 115, Ο.1.. 
,»Ό ΟἾτ. 9 οοτα., Ευτῃ, οοά. Μ]ςϊοτσίῖ δεῖ. ἰςϊοσῖτι., 

νεῖβε 85 τουβεὰ βυγρεῖβε. ΨνΠεσε ρετε 
811 Ῥαυ]᾽8 ἔα] Ὀγεϊῆγεη ἰπ τῆς ἴ,οεὰ ἢ 
Ηδ8 ἢε πο οπε δυϊ Τιπιοίἣγ ἴο 211 ϑδοκ 
ὑροη [τ τηυβὲ μὲ ὈοΥπε ἱπ τηἰπὰ τπδὶ 
νε ᾶνε ἴο ἄο ὑἱἢ 4 βίπηρὶε Ἰεϊῖεσ, ποῖ ἃ 
ττοδῖϊβε, οἵ ῃἰβίογσυ οὗ Ῥδυ}᾽5 "νοῦς. Τδε 
Αροβῖῖε βρεᾶκβ ἴῃ δῃ ουϊρυτει οὗ βίτοπξ 
δε! ηρ, ἕο πε ἰδ ἃ πιᾶπ οὗ αυΐοϊκ ἰπὶ- 
Ρυΐδεδ. Ηε ἀοεβ ποῖ ἔοσ ἃ πιοσηεηΐ πιεᾶπ 
τδαϊ Βα Βᾶβ πὸ βεπυΐπε ΟἸγίϑιίβη Ὀσεϊῆγεη 
ἰῃ δὶ σοτῆραπυ. Βυῖ πε δαὰά ἰουπά, ἱπ 
811 ρσορδθί!εν, τπδὲ ἤδη με Ῥσοροβεὰ ἴὸ 
βοπῆς οὗ Πἰβ ςοτηραπίοπβ, σοοὰ ΟἸ γί βζίδπ 
τδη, ἴμαὶ πεν βῃουϊὰ νιβίς ἔαγ- ἀϊβίδηὶ 
ῬΒΠΙΡρΡὶ, ἴπεν 411 βγη, πχδικιτιρ νατίουβ 
ἐχουβεβ. Τιτλοίῃυ δἷἴοης ἰβ νυ ηρ, ἴδε 
οὔς τηδη ἢ οδη ἰεδβὶ δῆοσγά ἴὸ βρασε. [ἴἱ 
ἰ8 Ββαγὰ ἴο ρδγὶ νυν Ὠϊτὰ ἂἱ δυς ἢ ἃ στ τἰοδὶ 
τῆς. ΝῸὸ ψνοπάεγ ἴπαὶ πε ββουϊὰ ἐξεὶ 
Βυγὶ ὈῪ 1818 ψνδηῖ οὗ ἱποϊπαϊῖοπ οα ἴδε 
Ῥαγὶ οὗ τε οἵπες Ὀτείπσεη ἴο υπάεσγιδκε 
8ῃ ἱπηρογίδπι ΟΠ βιίδη ἀυϊγ. Νο νοηάες 
παῖ πε βῃουϊὰ βρεαΐκ νυ βενεγῖν οὗ ἃ 
ἀϊδροβίτίοη 80 ςοπιρίεἰεῖν ορροβεὰ το δὶ5 
ονῃ. ΟΥο τ ον. χ. 33, μὴ ζητῶν τὸ 
ἐμοντον σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν. 

ες εβΡ. Οδινὶ π᾿ 8 Ἄἐχοοιεπὶ ποῖς σα ἰος.--- 
Χ. 1. ὙΠε δυϊμοσίεϊεβ ἄγε αἰπιοϑὲ εαυδῖν 
Ὀαϊαποεὰ 48 ἴο πε γεδάϊηρβ. ὅ8εε οὔ 
ΤΠδρΡ. ἱ. τ δηῤγ. 

Ψψεῖ. 22. δοκιμήν. ““Αρρχονεάπεβε." 
ὙΤπαὶ οδαγδοῖεσ ὑπο ἐπιεσρεβ ἃ5 ἴδε 
τεβυϊῖ οὗ τεβεῖηρ. ΟΛ 48. 1. 12.---ὡς πατ. 
τέκ. κιτλ. Απιϊχεὰ οοπβιυςτίοη, ἴδε 
τεβυὶ οὗ τεβπεὰ ἔξεϊπρ. Ῥαὺυΐ ἤγϑε (δίηκε 
οὗ Τιἰπιοῖῃυ 48 ἢπὶβ βοὴ ἱπ ἴδε Οοϑρεὶ, 
βεσγνίπρ' πὶ ἃ 8οπ᾿8 ἀενοϊίου. Βυῖ 
Ὀεΐοσε τῆς βεηΐεηςε ἴ8 βηϊβης, Π᾿8 Ἰον]- 
Ὧς88 τετηϊπάβ Ὠίπι τπδὲ ἔμεν ἃγε Ὀοιἢ αἰΐκα 
βεγνδηίβ οὗ ἃ σςοσηπιοη [,ογὰ, δαυλὶ] ἱπ Ηΐ8 
βἰρῆι.---εἰς βεεπὶβ πέσε γος! εαυῖΐν. 
ἴο ἐν, 48 80 ἔτεαυεηιν ἱπ ἰδῖεγ ατεεκ. 
Τῆς ἕλος ἰβ οπς οὗἉ τεᾶὶ ἱτηιρογίδπος ἔος 
εχεβξεβίβ. (ϑεε Ηαλῖζ., Εἰμὶ., ρ. 210; 
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«ὐαγγέλιον. 23. τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, "ὡς ἂν ἀπίδω 1 τὰ Ε ὅεο Βοῖς 
περὶ ἐμέ, " ἐξαυτῆς " 24. πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ, ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως " 88ε ποίο 
ἐλεύσομαι. 25. ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ᾿Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν ἰ μάλωνος 
καὶ ' συνεργὸν ὃ καὶ "ὶ συστρατιώτην ὁ μου, ὑμῶν δὲ ' ἀπόστολον, καὶ ΝΤ. οπὶν 

εἰὰ 
Ῥδυ] υτϊτηκε. ες εδρ. Εοτα. χνἱ. 3, 9, 21; ῬΒ πὶ. 24; 2 Μαςς, νἱϊῖ. 7. κ ῬὨΐ τα. ̓  

1]ΉὁΒὼ χίξὶ. 16; 2 Οοσ. νἱϊ, 23; 1 Κίησε χῖν. 6 (Α.) 

180 8. νῖῃ ΒῸ (απειδω) ὈΞΕ ΚΕΙ!Ι,Ρ, Οἷτ., Ὑμάσι. Τί., Ττρ., ΝΝ.Η., ΑἹ, 
αφιδω ἢ ΑΒ ΌΕΘΑ 17, Εὐυϊῃ.οοά. Ψν8. δἀπιρῖῖβ ἐμαὶ αᾧ. 8 Ὀεῖϊίει διτεβιεὰ, δυὰς 
Τοῃβίάετβ ἴϊ, πονεγ Πα εββ, ἴο Ῥς πη δηοίεηξ οοργίβι᾽Β ὈΪυπάετ, ἄμε τὸ τἴπε ἀπδίορυ οὗ 

ἂν. Ηε οοτηρᾶγεβ ἐπίσταται (εφ.) ἰῃ τ Ἴπεβ8. ν. 3. 8εε 4180 Αοίβ ἱν. 20, νυ. ἵ., 
εφιδε. (ΤΚ., Ρ. 141. ὅεε αἷβο νν-ϑ.ῆ., Ρ. 39, α). 

3 80 εἀά. Ψ ἘΠ ἡ ΒΌΕΈΕΘΚΙ,, ἀ, ε, 8, βυτρ. ἅγπι. εἴῃ. ρο., Εὐιἢ..οοά., ὙΒάτι., 
Ῥλτη., Νὶςϊοσίη. πὶ 
ΟἾγ. δδό. ΤΏΡΏΙ., Ατηδσϑί. 

υμας λἀάδεὰ Ὀν ΘΓ ΑΟΡ 23, 30, 57, 115, ἔ, νβ. ζορ. βυτβοδ., 
νν5. (ΤΙ. Ρ. 109) ξῖνεβ ἐχχ. οὗ ργεροβίτοπδὶ δά ἀϊτίοπβ οὗ 

1818 κίπὰ ἀρρεδγίῃρ ἰπ δηςίεηϊ 848 ννεῖ] 45 ἰδῖες Μ55. 

3 0η. Ὠ", ἅ, α, Ν!τοϊοείη., Απιρσϑῖ. 

480 ΒΚΙΡ. Ἑάά. συνστρατ. νἱ ΑΟΌΕΕΟ. Ταὶβ ἰβ οπς οὗ ἴδε ογίβορτα- 
ΡὨϊςΑ] ροϊπιβ οὐ ννῃϊο Βουββεῖ (Τ εαἐἀνὶέ. δέμαάΐδη, ῬΡ. 102, 103) 048ε8 ἃ ρτουρίπρ' οὗ 
ΝΙΤ. Μ5885., δβεϊρηίηρ δ Β το ἔπε Ηεβυοῃίδη γεςεπβίοη. 
οὐυββίοῃ. 

Θοβιά, Αἐδοίδνεμς, ἰ., Ρ. οἱ; Κιυπι- 
Ῥάσδπος, Κιλη᾽ς Ζειἐσενγ,, 27, ῬΡ. 543- 
544). Οπε οδὴ δασάϊν ἀΐβοονες πεζε ἴῃς 
ἰάεα οὗ ρυγροβε. 

γε. 23. μέν. Ηε ΕἸ Δβίϑ68 ἴπε σοσῃ- 
ἱπρ οὗ ΤΙπιοίῃν 48 ἀϊβείηος ἔγτοτῃ ἢδίβ οὐνῃ. 
--ὡῶε ἄν. Οὗ. ἔοπι. χν. 24, τ Οοσ. χί. 34. 
“ΑΒ 8Β00ῃ 88 1 5041] ἢᾶνε τποιουρῆϊν 
δεοεσίδι πεὰ τὴν ροϑβιτοπ."" ΤΠΐβ τε ρογαὶ 
τ8ς οὗ ὡς ἄν Βεεπὶβ ογεῖψζη ἴο οἰδββίοδὶ 
Ῥτοβε. [ἐ αἰπιοβὶ τηεᾶπβ “δοοογάϊηρ 88 
Ι 5841]. ἄν πιᾶγκβ πα υποετιδί πεῖν νΠ ἢ 
βυιτουπάβ ἴπεὲ ψνῆοϊε ργοβρεοῖ. (ες 
ν.--Μ., ν. 387; Νίϊεαυ, “ες ένδε, Ρ. 126.) 
--ἀ . Οη ἴδε ἔογῃηι 8βεὲ ἴδε ογιξ. ποῖε 
δηῤν. ἀπό ετρῃδβίβεβ ἢῚ5 ᾿υσγηϊηρ ΑΥΨΆΥ 
Ὧ15 δἰϊεπιίίοη ἔγοπὶ οἵπες πὶ ρ8 δηά Ἵοοη- 
Τεηιίτδιίηρ ἰὲ ἀροη Πῖ8 ον βἰτυδιοη, ἱ.Ὲ.ν, 
ξΑϊπίηρ 4 ἀεβηῖτε κπονϊεάρε οὗ ποιν δἷβ 
Δϑλὶτβ βιίαπά. Μγηβίεσ (Κἰείης Τεοΐίορ. 
δϑολνέξέρε, Ὁ. 173) Ροϊπῖβ οὐὐ ἴπδῖ (Π18 
ναῖε ργονεβ ἴπαὶ ἴῃς Ἐρίβεϊες οουἹὰ ποῖ 
Βᾶνε θεδη ντίτοη δἵ σεβασοᾶ.-- -ἐξαντῆς. 
Ομίεῆν ἰπ Αςῖβ ἴη Ν.Τ. - [ὐἱη ἐϊέοο. 
Α Ἠεϊεηϊβεῖς νοτά. 8εε Ρῃγυπίοδυβ (εά. 
[μοθεςκ), 47. 

Ψψεῖ. 24. ἐν Κυρίῳ. ϑ8εε οη νεζσ. 109. 
ἘνεσΥ πιοοά οἵ ΡαΑυ] 8 ἱππεσ {{{πῆε ἀεβίγεβ 
ἴο τερυϊαῖες ὉῪ ἴῃς πιϊπὰ δπὰ ν"Ἱ}} οὗ 
ΘΟ είβι.--- ὅτι. ““ὙΠεη δη αεέτομ ᾽β ἴο ὃς 
Ῥιοδυςεᾶ, πείθειν ἰΔκε8Β ἴῆε ἱπβηϊῖῖνε, 
τ ῦεη δεέεξ, ὅτι (οἵ οδ)εςῖίνε Κπον]εάρε) 
βογγει πι68 ἱπδηϊανε " (ΟἸ]ἀετεῖ. οα [ αϑιϊη 
Μ., 4ῤοἱ., ἰ., 8, 8). 

νν. 25-3.ὅ. ΝΕΨΨΒ ΟΕ ἘΕΡΑΡΗΒΟΣΙΤΟΒ: 
ΑΟΘΟΚΌΙΑΙ, ΨΕΙΟΟΜΕ ΒΟΒ ΗΙΜΆΑΤ ΡΗΙΠΊΡΡΙ 

86εε ἢ18 νΕΓῪ ἱπηροτίδηςξ ἀἷδ8- 

ΒΕΒΡΟΚΕΝ.-- ες. 25. ΤῊϊβ νεῖϑε ὁρθπδ 
ἃ ρᾶββασψε νηοῦ ΟἸεπιεη (ο. οἷἐ., ῬΡ. 
138-141) Δδδῖρπδ ἴο ἴῃ βεσοηὰ οὗ ἴδε ἴννο 
Ἰεϊζετβ ἱπίο ΨὩϊο ἢ μα ῥργοροβεβ ἴο ἀϊνὶ ἄς 
τῆς Ερίβε]5. ϑὲεε οὖῦ 1ηπἰγοδμοίέοη. Τῆς 
ΑΡροβίϊς, 48 ἃ πηδῖίεσ οἵ ἔδλςϊ, ρβδββεβ πηοβὶ 
πδίυσα  ἔτοπὶ ἴπε ἵνὸ νἱ βἰ1ῖ8 ψῃΐο ἢ δας 
417 ῥγοσηΐβεβ ἴὸ με γεΐυσγη οὗ Ἐραρῆτο- 
ἀϊτυδ, νυ ΒΙοἢ 18 δη ἱπηγηεάϊδιε οετιδίπιν.--- 
γησ. ἘΕρίἰβιοἴαγυ δογίϑι. Ης νυτίἴεβ ἔγοτῃ 

τῆε ροΐπει οἵ νίενν οὗ ἔποβε ᾿ῆο τεςεῖνε ἴῃς 
Ἰεϊξες.--- Ἐπαφ. Οπὶγν τπεπιϊοπεά ἰη ἐπὶ 
Ἐρίβεϊε, ὑπ]|6 855 ΜῈ ἃγε ἴο βυρροβε Πίπι ἴὸ 
δὲ τῆε βΑπιθ Ῥαεΐβοη 88 Ἐπαφρᾶς οἵ (Οο]. 
'.. γ, ῬΠΣπι. 22. ϑυςῇ οοηπίγαςτίοπβ οὗ 
ΠΑΠΊ6Β ΜνΈΤῈ αυἱξα ΠΟΙ ΠΊΟΠ, ἐ.5΄., Ζηνᾶς -- 
Ζηνόδωρος, Μενέστας -- Μενέστρατος 
8εε ΟΥ -ϑ.ἢ., ΡΡ. 142-143). Βυῖ τῆϊ8 
Ὑροιμεβὶβ 11] δοοογάβ ἢ τῆς ἀεβοτίριίοη 

ἴῃ ΟοἹΪ. ἱν. 12, Ἐπ. ὁ ἐξ ὑμῶν, ἴο 5ΔῪ 
ποιδίηρ οὗ πε ἕλοι ἐπαῖ, οὔ οὖ νίενν οὗ 
ἴῃς ἀδτπρ οὗ ἴδε Ἱπιργβοππιθηι- ΕΡ  861εβ, 
Ἐρδρῆγαβ ψουϊὰ ΌῪ τι15 εἰπε δᾶνε ἰεδ 
Εοπιε.---ἀδ. κι συνέεργ. κι συστρ. ΑΡΕΥ 
Απβεὶπι: γαίεν ἐπ βάε, εοοῤεγαίον ἐπ 
ῥγαεθιεαίίοπε, εονιρε ο ἐπ ααυενγεὲς. 

Ὥεσε ἰ8 ΠΟ πεεὰ ἴο βιρροβε (νὰ αν.) 
πδῖ συνέργ. ἱπιρ|1ε8 ἐμαὶ Ἐραρδγοάϊτυβ 
Ψ ΔΒ ἱπ τῇς πιϊπιβίγυ, οσ (υν τῇ Νν 8.) τῆδς 
συστρ. ρΡοϊπίβ ἴο Ῥαιυ}᾽8 σοηῆϊοις δὲ Ρῃ]]- 
ἱρρὶ. Βοιβ τδγτὴβ βυϊξ Πὶ5 οἰγουπιδίδποεβ 
αἱ Βοπιε.---μῶν δὲ ἀπ. κ. λειτ. τ΄ χρ. μ. 
ἀπόστολος ἰ8 αἰννᾶγθ υβεὰ οὗ βοπὶε οπε 
επιτυδβιεά ννἱἢ ἃ τηϊβδίοη ; ἰἴ 15 ἃ ννοσγά οὗ 
ἀϊρηϊδεά ἴοθε. Μουϊε (Ρ5., Ρ. 133) 
τπίηκβ ννεὲ πᾶνε πεῖε “ἃ ρεπῖῖε ρίεδ8- 
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πιβοαι ἮΝ π λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς - 26. ἐπειδὴ ἐπιπο- 
ες τι θῶν "ἦν πάντας ὑμᾶς,' καὶ " ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεϊ- 

- 27. καὶ γὰρ ἠσθένησε " παραπλήσιον θανάτῳ δ - ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
Ῥαταεῖα ἠλέησεν," οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην " ἐπὶ 
«οπῆπιου λύπῃ δ σχῶ. 28. ᾿ σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα, ἰδόντες 
ἐπ Μαζί, 
1μπκς ἀπά Αςἴδ. [τ Ῥαυϊ, οἷν Οδ]. ἱ. 22ὥ. 56ε Βίδες, Ν.Τ. σνανεν., Ῥρ. 1οῦ, 199. ο Ουοἷγ Μει. 

ᾳ ὅ:εε ποῖς ἑν. χχνὶ. 37; Μασὶς χὶν. 33. Οηϊν Βετε ίῃ ΝΙΤ. 8οε Ἦ-Μ. ν. 
τ ὦ αἰιζβδυκα αἰθειίονῇ τιυκο να ὦ; 4 ζίκο ἱ, 17; ΤῊΣ 19. ΡΟ 

1 8ὸ ΜΕΒΕΟΚΕΡ, ἔ, ξ, νᾷ. ρο., ΟἿγ., Τμάσε., ΝἸςτογίη. [μὰς ἢ, (Ὀταςοῖςει5), ΝΥ. Η. 
το κεῖβ), Μγγυ. δὰά ιδειν ἢ Δ ΑΟΘΕ, ἅ, ε, βυτσ. Ἷορ. ἄγῃ. δίῃ. ΕἸ. οοά,, 
Ἅἅτη., ΤΏΡΗΙ., Οδβϑίοά. Μυζγ. ψουἹὰ δοοουπὲ ἔοσ [18 οπιίββίοη Ὀγ δϑϑβι γι δτίοη ἴὸ 

οΒΔρΡ. ἱ. 8. Βυϊῖ [8 ἰπϑεγιίοη ἰδ βαυδ!ν ννε]] δσοουπίεά ἕο Ὁ ἴδε βατης ρῆγαβε ἰῃ 
Εοχῃ. ἱ. α, ᾿ ΤΏ ΕΒ88. 11]. 6, 2 Τίπι. 1. 4. 

3 "ΕΟ, Ο.1,. νξ-. αντὸον ησθενηκεναι. 

5.80 Τί., Τεξ., ΑΙΣ,, νν8. ννῖτη δδΑΟΘΕΕΟΚΙ,. ΨΚ Η. θανατον νἱ δῷ ςΒΡ 20, 
31, 44, 80, 115, ΟἾς., Εὐτἢ..ςοἀ. 

4 80 ΚΙ,, Οἱτ., Τμάτγι., θδπι. ηλ. αντον εἀὐά. ἢ ΘΒ ΑΒΟ"ΌΕΕΟΘΡ 17, 37, ττό, 
Ο... νξ. βγττ. ἀγπι., Εὐτ. σά. Ὑὶςιτοτίη., Απιδσβῖ. 

ΒΆ" 80 Οπτγιπιοιιί,, Τμάσι, " Εάά. λνπὴν πίϊι 411 Μ55. 

ΦΡΌ ἝἜΕΑΙ:, 23,44 εχω. 

δηΐσγυ," {δεῖς ρίδὶ θείπρ ἃ βογὲ οἵ ἀοβρεὶ 
ἴο πῖπι|. Βυὲ [18 οτάϊπαγυ ασεακ υ8εὲ 88 
Ξξ “ ἀεϊεραῖε ᾿ πιᾶκαβ 818 ὑππαοοββᾶσυ. 
--λειτουργόν. ““ Μιηϊδβιίετ.᾽" Ἐνίάἀεηον 
ἴδε τεσδηῖοδὶ, τυ] αβε οἵ τπ18 ψοσγά ἀπά 
[18 ςορηδῖεβ νυνί ἢ ργεναιεά ἴπ τῃς ροβι- 
οἰαββίοαὶ ἂρεὲ δηά 18 ἰουπά ἴῃ 1, (οὗ 
Ῥείεϑιβ δπὰ εβρ. [“ενἰ 68) απὰ Ερυριίδη 
Ῥαρυτὶ (8εεὲ Η. Αὔζ, δ ἐςείαξἑοκπες 
Ῥμεὶοὶ. Ηαίδηϑες, χὶϊ., 2, Ῥρ. 346-347; 
Ῥδτι., Β5., Ρ. 137 8.) βυρρεβίβ ἴδε ἰάεα 
οὗ {πεῖν γι 48 Ὀεϊηρ ἃ βδογίῆος, πη οὐϊα- 
τἴοη ἴἰο αοἄ. [π οἤδρ. ἰν. 18 ἢ ς 4118 ἱΐ 
ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ ἃ θυσία. 8:6 δη ἱπιεγεβιίίηρ 
ἀϊδουββίοη οἵ Ῥδυ} 8 υ86 οὗἩ ραρδῃ ἴεγπιβ 
ἴῃ Ἐχῤοσέίονγ Τῴνες, χ', Νοβ. 1-5, ὈῪ 
Ριοΐῦ. Ν. Μ. Ἐδπιβᾶγ. 

Ψψεσ. 26. ἐπειδή. ΟἸΪΥ τῆτες {ἰπιεβ 
εἰβεννῆεστε ἰη Ῥαυϊ]. Τῆς ἀϊβετγεηςς Ῥὲ- 
ὕνέθῃ ἰξ δηὰ ἐπεί 8 (εγβεὶν βιδιίςα ὃγ ΕἸ]. 
(αα ἰος.)}, ὯΟ ποῖεβ μὲ ἴξ “᾿ηνοῖνεβ 
ἔπε 4υδβὶ -[ἀπηροσαὶ τεΐεγεηςα ΒΟ Β ἰδ 
ΒυρρΙιεὰ ΌὉΥ δή, ἀπά τῃυβ ἐχργεββεβ ἃ 
τδιπρ ἴπδὶ δῖ πος εηβ68 (᾿ἘΊΡΟΤΆΣΙΥ ΟΥ 
οδυ54}}γ) οα ἔπ οσουζτεποε ογ γε ἰβατίοη 
οἔδποιῖδεσ"". --ἐπιπ. ἦν. Α σοπηηοη Ν.Τ. 
ςοπδίτυοτίοθ. ῬεμΔρ8 ἴῃς υ8ε οὗ {πε ἴτ᾿- 

τίεοι τῆδὺ δε ἄυπε ἴο Ατατηδὶς ἰπβυδηος 
ες ϑομπιά, Αἐδίοίδνεμδ, Ἠ]., Ρ. 113 8... 
ἢ οἰδβδίςδὶ ἀσεεκ ἰτ 18 δι σῖγ ἐγεαυεπὶ νἡἢ 

1πῈ ρεγίεςϊ δπά ρἰιρεγίεοι. ὅ8:ε Κὔππεσ, 
Αμοξμδν!. Ονανερι., ἰἰ., Ῥ. 35, π. 3.-- 
πάντας. ΤΕ ΑΡροβιϊε νυν βῆεϑ ἴο ἀΐβαττη 41} 
Ῥτουάϊοεβ δραίηβὲ Ερδρῆτσ.---ἀδημονῶν. 
“ἸῺ βοσα δηρυ θη." Ιπ ἰἴ8 ἵψὸ οἵπεῖ 
Οσουττγεηςδβίη Ν. Τ᾿ [1 ἀδβογίθεβ πα ΔΡΌΠΥ 

Ἵ σπονδαιοτερον Ὀ΄Ἔσ. 

πῃ ἀεἰπβεπιαηθ. ΨΝΏΪῈ ποῖ ἐουπὰ ἰῃ 
1 ΧΧ (ρυὲ 8ενεσγαὶ ἐχχ. ἰῃ ϑυτησηδομυ) 
ἰξ οὐουτβ ἃ ἔδνν {ἰπ|ὲβ ἱπ ἰδῖες ατεεῖς, 
Τῆς ἀεγίναιίοπβ ὑβυδὶν ρίνει ἀσὲ ἀουδί- 
4].---ὐηκούσατε. ΡτΓΟΡΔΟΌΪΥ τννὲ πιυβὶ βυρ- 
ξ τηδὲ τε ΡΠΠΙρΡΡίδπβ, οα ᾿ρλεῖδα τδδι 
Ῥαρῆτοδ. νναβ 111, μβαὰά υτίειςη ἃ ἰςείτεῖ 

ἴο ΨῃϊΟἢ ἐλὲς ἴδ τἴμε ἀπβυνεσ.-- -ὀσθένησε. 
Ψνε ταῖρβε ἰγαηβίδίε, “" διδὰ (ΔΠ|εὰ 5 κ,"" λὴ 
ἴπστεββῖνε δογῖβί. Βυῖ νυ [πε βάπε ἱεῦϑε 
ἰπ νεῖ. 27, ῬΕγμΔΡ8 ἰϊ 18 θεῖο το ἰοοῖς ροα 
δε δογίϑι 48 βυγησηΐπρ Ὁ ἴπε τοῖς εα- 
Ῥεσίεπος οὗ ΕρΡαρῆτγοά. 88 ἃ βίη ρἷς ἕδοϊ, δηά 
νἱεννίης ἰξ ἴῃ [Π15Ἰρδς, ΤῊ ἰβ ἃ φοπησηοα 
ατεεῖ υβᾶρε (βεε Βυτίοη, ΜΈΤ'., Ρ. 20). 

γες. 27. καὶ γὰρ κιτιλ. “Ἐοτ {0} 
86 τᾶς βίοϊ,"" εἴς., καί ἱπιεπεβιἔγίηρ τὰς 
ἴοτοε οὗ ἠσθέν.---θαν. ΤΕ τποτε οοταπιοα 
ςοπδβίσαςτοη οὕπαραπλ., ὈαοκΚεά ὈγῪ ἃ ρτε- 
Ῥοηπάετγαδιίηρ ᾿νείρῃι οὗ δυϊμογίεν, ἕδνουγβ 
1πε ἀδῖῖνε. ΤὨς επάϊηρβ -ον ἀηὰ -ὦ ετε 
πτεφαεπεῖν ἱπιοσομδησεά ἴῃ τἴπε Μ598. (8εε 
Νγε. ΤᾺ. Ρ. 18). --- λύπην ἐπὶ λύπην. 
ΤΗΣ τεδάϊηρ λύπῃ ἰδ πιογεῖν ἃ βἰτωρ! γ- 
ἰηξ οὗ τπε ςοπϑβισυςείοη. Ὑῆπε δοουβαῦνε 
τασδὶ ὃς τοδά. Τα ὑϑᾶρε ἰ8 ῥγαςτοδιν 
Ξε ἐπί νὰ ἀδιῖνε. 11 ἀσποῖςβ τμῈ μεᾶρ- 
ἰῃᾷ ὑρ οὗ οηε πίηρ ὕροη δποίμες νυ 
188 ποξίοη οὗ δά ἀϊείοη ργεδοτιίπδαπε. Οἱ 
Μαῖι. χχίν. 2, οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ 
λίθον ; 154. χχνῖϊ!. το, θλίψιν ἐπὶ θλίψιν 
προσδέχου ; ΡΒ. 80]. ἰἱϊ. 7, οὐκ αὐλίζεται 
ἐν οἴκῳ δικαίον ἁμαρτία ἐφ᾽ ἅμαρ- 
τίαν. δες Βαυξίπλ., σγα»ι., Ρ. 338.---σχῶ. 
Ἐφυΐν. ἴο οὖν “ ρεῖ". ΤῊϊδβ ἰβ τῇς ἔογοε 
οἵ τε δοσγῖβι. 
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αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε, κἀγὼ "ἀλυπότερος ὦ. 20. " προσδέχεσθε οὖν " Ουἷν Βοτε 
αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους “ ἐντίμους 
ἔχετε. 30. ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ' “ μέχρι θανάτου ἤγγισε, 

Οουτοα 
ἰῃ ατγεεκ 
πτὶΐεσα. 

1 Εσοαι. χνί. 
" παραβουλευσάμενος 2 τῇ ψυχῇ, ἵνα " ἀναπληρώσῃ ὅ τὸ ὑμῶν " ὑστέ- ΠΝ 
ρήμα τῆς πρός με λειτουργίας. 

2, χὶν. 8; 22. χχνϊϊὶ. 16. 

ἄνες, ἀναπληρῶσαι. Υ 
ὁοτ: ανΐ. 17. Οἵ. ΡΙαι, 5 ΠΥ ΕΎΥΧ, ἱ χα ος. χνὶ. 17. Ο). Ῥῖδι., ΟἹ αι Υ ν, ὦ 

7 ΩΤᾺ βεῃβε ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥδυϊ, “.6.ν Οοΐ. ἱ, 24. Α ἔδν Ἔχ ΕΧΧ. 

- Οἱΐν Βεῖε ἴω ΝΙΤ. 868 ποίδ ἐνηνν. 
), εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔ; ὦ ἀρ νη: 

1 80 ὈΕΚΙ,, Οἱς., Τμάσγι., θατι. [μδοἢ., ΤΙ., Τῖρ., ΝΥ 8. Χριστον αἴοης ἢ ΒΕ 
73, 80 (Ν.Η. τι6.}. Ὑ Ηρ, (ἢ Κυριον ἢ ᾺΡ 17, 31, 47, ΠΟΡ. Βυ1Ρ. ἅγτη. 

τᾷ. τῇ αἰῇ.., Ευτῃ. οοά. ( 
(ΤΚ., Ρ. 7), ασυίπρ ἱπ ᾿ 

ζ, Μγε., 1ῖι., Ηριε. τὸ «γον δίοπε ἢ Ο. Υν5. 
νοῦ οὗ Χριστον, Ποῖάβ τπδῖ, τὶ ΟΡ Ὦ τηϊβυηδετβιδηάίπρ, 

ἴε ννᾶβ εἰἴδε οπιεὰ οὐ (οα ἴῃς δηδίορυ οὗ σ Οοσ. χν. 58, χνὶ. 1:0) αἰϊεγσεά ἱπίο 
Κυριον. 

380 ΟΚΤΡ, Οὔτ. Ευτῃ.ςοά.͵ Ὑπάτι., Ῥδπι. Ἑάά. παραβολευσαμενος σ ἢ 
ΝΑΒΌΕΕΟ 177, 178, 1709, ἃ, ε, αὶ (ῥαγαδοίαίμς ἀξ απίπια 5μα). 

5 ἀαναπληρωσει δὴ 17, 114, ττό, ἀ.5.τ. πληρωση Β 36, 43, 44, τος αἱ. 

Μει. 28. σπονδ. Τῇε πιοῖε τερυϊλγ 
ἴοττη ἰβ ἴῃς ἱπέεσίοσ γεδάϊηρ σπουδαιότε- 
ρον, ΜΠ ΙΟἢ ἰ5 ἀὰς ἴο ϑοσῆε οοργῖίβί. Βυϊ 
δαὶ ἴθ -ως ἰ8 4180 ἰουπά ἴῃ οἰλββίςδὶ 
ατεεῖ. ὅ8εε Ν᾿" -5.ῃ., Ρ. οϑ8. [Ιἐ 18 φυϊΐα 

1016 τῆδιῖ νγε ἴᾶνε Παγα, 45 ἐγεαυθην 
ἴπ ἰαῖεσ ρορυΐλγ ατεεκ, ἃ σοπιραγδῖῖνε 
ἱ ἢ βυρετίδῖνε ἔοτοε (8ες ΒΪΔ85, αγανενι., 
Ρ- 33). “1 βεπὶ πίπὶ «ἢ 411 διαβίε᾽᾿ 
(πουάίηρ ἴμε ποΐΐοη οὗ δηχίεϊν ἀπά ςοη- 
φετ ΜΠΙΟΝ Ὀεϊοηρβ ἴὸ σπουδαῖοῃ).-- 
ἔπεμ. Ἐρίδβιοίατυ δοσῖβι.---ἀλυπότ. ΤΠεὶς 
Ἶογ πιεδηβ ἴδε {π|ὶπρ' οὗ ἃ Ὀυγάεη ἕτοπι δ18 
ἤόρτε, Ηε βυτηρδιίβεα υἱἢ Ἐρδρῆτο- 
ἀϊευκ᾽ γελγηίηρ ἴογ ἤοπε. Ηε βυτηρᾶ- 
τοϊϑεά ΨΠῸ ἴδε ῬΠΠΙρΡΡίαπβ᾽ δηχίεςυ ἔος 
τπεῖγ Ὀγοῖθοσ. ΟἾγ. ρον αυοῖεβ Ῥαυ] 8 
ονη Μοτάὰβ ἰθ 2 Οοσ. χί. 20, τίς ἀσθενεῖ 
καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται καὶ 
οὐκ ἐγὼ πνυροῦμαι. 

εν. 29ς. Βεδιπὰ {πεβὲ ᾿νοτὰβ τηυβὶ 
1ἰ6 βοπῖδ ὑπκποννη οἰγουτηδίληςεβ Ὡς ἢ 
αἤεςιεὰ τῆς ἐεεϊΐϊηρα οὗ ἴπε ῬὨΠΙρρίαπβ 
τοννασάβ Ἐραρῃτοά. [ἴὲ ἴβ ποὶ βυίδοίεπι 
ἴο βύρροβε (νὰ ΝΥ 5.) ἴμδὶ πεν νουϊὰ 
Ὅε ἀϊδαρροϊπιεάᾶ Ὀεοαιβα ἣς Ππδὰ ποῖ 
βἰδλγεὰ ἴοηρ ἐπουρῇ αἱ ἔοπιε. Τῇε 
πάσης χαρᾶς πὰ ἐντίμους 5βυτεῖγ Ροΐπὶ 
ἴο β8οπης δἰ Ἰεπδιίοη ου Ὡς να αν ΠῸ 
ἴηι. - - 

Ψεσ. 30. τὸ ἔργον κιτιλ. Τῆς ἴσγὰς 
τελάϊπῳα ἰ8 νεῖν ἀϊπῆουϊε τὸ ἀεϊεγτηῖης ἢ 
βυςἢ 4 ςοπηϊοι οὗ δυϊπογῖεβ.  ε ἃσε 
ἱπο!πεὰ το Ῥεϊΐενε τπδἱ τὸ ἔργ. βιοοά αοης 
ἃ5 ἰῃ Ο, Τηΐβ ἰ5 σεγιδί εἰν με Παγάεβι 
τελάϊπρ οὗἁ 411 ἴο δοσοιπὲ ἴοσ. Αἴ ἃ νεγυ 
ελτὶν ἄδῖε δἀάϊεϊοπϑ κε Χριστοῦ, Κνρίον, 
εἰς., ψουὰ θς βυτε ἴο ῬῈ πηρδάε.---μέχρι. 
Α βοπιενδῖ γαγε υβεὲ οὖμ. ΟΥ Βεν. χίΐ. 

11, οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψνχὴν αὐτῶν ἄχρι 
θανάτον, ἀπηὰ Τοἤδρ. ἰΐ. 8.---παραβολευσ. 
Ηετεο, νν τῇ τὰς στοαὶ τηδ)ογὶτγ οὗ ἴῃς Ὀεδὶ 
δυϊποσίεῖεβ, ννε πιυβὲ τεδὰ παραβολευσά- 
μενος. [ἰ 8 ἃ ἀπ. λεγ.» ΡῬγοῦΡ]ν ἔογτη 
ἤοτῃ παράβολος, τΑ8ῇ, τος κ]εβ8. ΟΛ τδὲ 
Ἰεραὶ τεττῇ παράβολον ([4ϊετ, παραβόλιον), 
τῆς βίδκε ννῆιοἢ Ὧδ5 ἴο δε ἀεροβίτεὰ Ὀγ δῃ 
ΔΡΡε!]δηϊ, δηὰ 18 ἰογίεϊεὰ ἱΓ πε δοιίοη ὃς 
Ιοϑὲ. “"“Ηδνίηρ μαζαγάεά ἢϊ5 1ξε." ΟΛ 
ἴτε εχαςὶ 11εἰ ἴῃ ϊοά,, 3, 36, 4, 
παρα ταῖς ψυχαῖς. Ν᾽ Ὠαὶ τἰ βἷς 
ἀϊά ἢε τυηὺ Ηξη. βυρρεβῖδ {παὶ ἢὶβ 
11 πε ψνᾶᾷβ ργοδυςεὰ ὉΥ Πίβ δεεῖνδὶ ἱπ 
Εοχης ἀυτγῖπρ {πε οὶ βεάβοη οὗ ἴδε γεᾶγ. 
ΟὮτ. τπῖηκβ οὐ ἄδηρεν δὲ ἴπε παπάβ οὗ 
Νεῖο. ἍΜΟΣ]. 80] θαι Πὶβ. {|| πε88 
ψγ)88. ἴδε τεβυ]ῖ οὗ 8 Βένεε ΠΊ Ββ ΟΠΔΤῪ 
Ἰαθουτβ ἰπ Εοτηε. ΜδῪ ἰξ ὕες πὲ τῆς: 
ΑΡροϑβεῖε ννᾶβ πονν ςοηῆβηεὰ ἰῃ ἃ ἴδ πόσα 
ἀηνν πο εβοπηα Ῥοπάαρε ἴπδη Ὀεΐοτε (οηα 
οἵ τἰῆε ποίβοτης ϑιδῖἊ- ργίβοῃβ ὃ ὅες [ἱπέγο- 
ἀμοίίοη), ἀπὰ παῖ τῆς δββίἀυουβ βεγνίσεβ 
οὗ Ἐραδρῆσγοά. ἴο πὶπὶ ἴδεγε, Ὀγουρῆς οα 
τῃϊ8 βενεγε 11η688} γε Ῥεϊϊενε πὶ τ ῖ8 
ἱπιεγργεϊδιίοα ἰ8 ᾿υδιϊπεά Ὀγ τῆς πεχὶ 
ννογάς τὸ ὑμ. ὑστέ λειτ. ἴπνπδὶ 
ΨΆΒ {Πεὶς βεγνίοςς τονναγάβ τῆς Αροβεῖβ 
Ἰδλοκίπρς 3 Ἐνίάοηιν ἰπ ποιδίπρ βᾶνε (πεῖς 
ον Ῥεσβοῃδὶ ργεϑεπος Δπὰ ρεγβοπδὶ ςᾶγε 
οὗ μίπι. ΤΠΐβ ψουϊὰ θεὲ {πε τῆογε ὑγρεπον 
πεεδεὰ ἰξ Ῥαδυ} 8 ουϊννατὰ βυττουπάϊηρβ 
μδάὰ Ὀεοοπὶς 688 ἑδνουγαῦϊε. Εο ἴῃς 
Ρῆτγαβε ἀναπλ. τὸ ὕστ., ο΄, τ Οοτ. χνί. 17, 
τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν; 
2 Οον. χὶ. 9. 

ΟΠάΆρτεξκ [11.ἰὔὖνᾶν. τ-3. Α βαιῦτα- 
ΤΊΟΝ ΟΘΗΑΝΟΘΕΡ ΙΝΤΟᾺ ΨΑΒΝΙΝΟ.--- τ. 1. 
τὸ λοιπόν. ΡτοῦΔΟΪΥ ΑΟΝ,. τἰ ρμΕΥ τἰγᾶπ8- 
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ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Π|. 

111. τ. ΤΟ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. τὰ αὐτὰ 1 

ἐξκοι , γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ " ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ " ἀσφαλές. 42. “ βλέ. ἰ γήραι 
ΤΌΔΟΥ πετε τοὺς 

ἔχχ. ἰῃ 
Ῥτονν.). 

Ὁ Νὸ τεϊενδηΐ ρασδ]εὶ. 
ἁ Μεῖι. νἱὶ. 6; Εεν. χχὶϊΐ. 15. 

“κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς "ἐργάτας, βλέπετε τὴν 

ς ῬΑΓΕΙ͂ν μαγαἶ!εὶ δα 1 Οος. ἱ. 26, χ. 18; 2 Οοσ. χ. 7. 
ε ϑὲες ποῖ ὑφμιῦν., διὰ ἡ. Μαῖϊ, ἐχ, 3); [κε 

ΑΙδο Μασγὶ χἱϊΐὶ. «3. 
, 47; 2 Τί, ἴ1. 15. 

Τ σαντα δ" ἘΘΡ (οορ. ἐξέα). 

3 τὸ ἀασφαλες Α" τά. 23,31, 37, 73, 238, ΡΙοΟΓΟρ. 

Ἰαῖεβ “βηδ1γ" (βυπηπιίηρ ὉΡ 411 δίδ 
ἐχδοσγίδιίομβ ἴο ἴπεπὶ). [τ τηυδῖ, ἤον- 
Ἔνεσ, δε ταπγετηρεγοὰ δαὶ ἴῃ ͵αϊε ατεεῖς 
λοιπόν δά σοπιε ἴο πηδᾶπ βοδγοεῖυ τηογα 
ἴλη οὖν. Ενεη ἰῃ Ρ]δῖο, αογρ., 458 Ὦ, 
ἴῆεσα ἰβ βοιιει ίηρ νεσν οἰοβεὶν ἀρργοδοῆ- 
ἴῃ τηῖ8 ὑβαρε. ΟΥ Μαῖϊ. χχνὶ. 45 (πὰ 
ου ἰϊ Αδγϑ π Ζιυ. ΤᾺ., χχχν ϊ!., 3, ΡΡ. 378- 
383), ΑοἴΒ χχυ!. 20 (ὑνῆεγε Β[ 88 ᾿γαπβίδίεβ 
ὃν )ανε), 2 Τίπι. ἰν. 8, Εοτ ἱπβίαποςβ ἱπ 
Ἐρϊοιϊεῖαβ ϑεεὲ Οἷαςς. Κευΐετο, ἰἰϊ., Ὁ. 71. 
11 ἰδ υβοὰ τερυ εν ἴθ {Π8 βεπβε ἱπ 
Μοάετη ἀτεεῖ. (Οἱ αἷβο ϑοβιιά, Α ἐξεὶς- 
νεμς, ἰϊϊ., Ρ. 135.)--χαίρετε. ΤΠὶδ ἰδ ἴμε 
ἱπηργεβδίοη πε Ψ18Π|685 ἴο Ιεᾶνε ὕροη ἴπεπι. 
ΤΥ ομαρ. ἰἰ, 18, ἷν. 4.--τὰ αὐτά. ΑΙ, 

8., Ρ. ΚΝ. ϑεοξβιπιίάς δηὰ οἴβεῖβ γοΐεσ {Π|8 
ἴο δ ἱπ)υποτίοηβ σοποεγηίπρ ογ. Βυϊ 
τῆδιὶ ἐχρίδηδιίίοη ἄοεβϑ ποὶ βεείη ἴὸ δοοοσά 
ΜΙ τῃς ταβὲ οὗ τπὲ νεῖβεὲ. “ΤῸ δῸ οὔ 
ντιηρς ἴπε βάπιε ἐπίηρ 85 ποῖ ἰγκϑοῦης 
τεάϊου 8) ἴο πιε, Ῥ με ἕοσ γοὺ ἴτ 18 βαξε." 
ἢ ψΜῆδῖ οορεπῖ βεῆβε ψουϊά ἴξ θε σαΐε ἴο 

υτρε ἴδεπὶ ἴο τεϊοῖσε ὃ Βυὲ δη εχοεϊϊεηι 
τηεδηΐηρ ἰ8 ἑουπὰ ἤδη γε σοππεςὶ ἴδε 
νοσὰβ ἢ τῃς ννατηίηρ ἴμαῖ (Ο]]οννβ. 
Τδδῖ ννατηΐπρ' 18 ἘΧΡΎ ΒΒ ρίνεη ἴογ {πεὶγ 
δαϊείγ. Νοιπίηρ ἰ8β πιογα ργοῦδῦϊε ᾿πᾶῃ 
τπᾶῖ Ῥαὺ! μαὰ ἔγεφυεπὶ σοττεβροπάδηςς 
ν τπε ΡΒ ρρίαπβ. Ης πιυβῖ, ἕοσ ἰη- 
βίδῃοα, μβᾶνεὲ τδδηκοᾶ τδεπὶ ἕοσ {πεῖν 
νατίουιβ σίββ. [ἢ 41} Ππκεϊποοᾶ, πε, τὰ 
αὖ. τεΐετξ ἴο ννασηΐηρβ Τογτηευῖν δά ἀγεββεὰ 
ἴο ἴδετὰ ἀραϊπδὶ ἀδηρεγοιβ ἴεδομοσβ δρὶ 
ἴο ἰεδὰ {πεπὶ βίσαυ. ΗεἊ ργερᾶγεβ ἴδε 
ΨΆΥ ἴος ἃ δι Π} τ υἱέεγαπος Ππεῖε Ὁ ἃ 
ςετίαίπ ἴοῃε οὗ δροΐορυ. εγῆαρβ {πε 
βίρῆει ἐγοτίοη ἴῃ τῆς ΡὨΠΙΡρίδη ΟΠυτοῖ, 
ΨὮΙΟΣ ἰ8 Πἰπιεά δὲ ἤετε δηά ἵἴπεσζε, πᾶν 
πᾶνε Ὀεεη σοππεοῖεά νυ τεπάεποίεβ ἴῃ 
πε ἀϊτεοτίοη οὗ ]Ἰυάαϊδίηγ. [ἢ ἃ ςοη- 
πεχίοῃ ἰβ πεοαββάσυ δεΐνεεη χαίρετε ἀηὰ 
τῆε βυδδεφθεηπὶ ᾿ναγηΐηρβ (ὮΙ Οἢ 18 ν γῪ 
ἀουδιιϊ ἰπ δῃ ἱπίογτῃδὶ ἰεϊϊεσ {κα {18}, 11 
8 οὈνίουβ τπᾶὶ ἴῃς ἐοτγηδίίοη οὗ ραγεὶεβ 
(1ενῖβῃ δπὰ Βεδίπεη- ΟὨτίβεῖαη) ψου]ά, 
ἃῦονε 1411 ὑπίπρβ, τῆᾶσγ ἴῃς βρίγιι οὐ ΟΠ γὶβ- 
απ ἴογ. [Ο]επιέπ (Εἰηλεξελᾷ., Ὁ. 
139-140) ουἱδ τῆς Κποὶ Ὁγ ἀεείνίηρ ἐδε 
Ἰαϊῖες μα] οὗ νεῖ. 1: ἴτοπὶ {δε τεάδοϊοσ. 

ΎὟΠε ᾿Ποΐε βεοιίίοη ἴτοπὶ 111. 2 ἴο ἰν. 3 
Ῥεϊΐοῃ 8 ἴο δὴ οἷά ἰετίεςσ ἴο ἴδε ΡΒΠΙρρίδηβ. 
ΟἾΔΡ. ἱν. 4 ἰβ ἴῃς ςοπεπυδιίοα οὗ οδδρ. 
1. 18,1] Εσδηΐε, ου ἴδε οσούττεηος οὔδι5 
βίσοηρ Ψασγηίηρ ἰονναγάβ ἔπε οἷοβε οὗ ἴδε 
Ἰεϊῖοσ, ννῈ}}] σογραγεβ πε ρβᾶγαῖϊεὶ Ἵλϑε 
οὗ Πυθα ΨὮΟ, ἱπ ρσοβρεςὶ οἵ ἀεαιϊῃ, οσουϊὰ 
ποῖ ἀεραγὶ ψιδουϊ ἩἸϑδίηρ ἔοσ ἢ8 1οἷ- 
Ἰονγεῖβ ποῖ οπἱυ ἴπε Ὀ᾽εβδίηρ οὗ αοά δυϊ 
αἶδο πμαιγεὰ οἵ ἴπε Ρορε (Μυτ.," ἢ. 13). 

Ψψετς. 2. 115 ἀϊβῆσυϊε το υπάἀετβιδπά δον 
ἄπγόης οοὐἹὰ ππὰ τῆτες ἀϊβετεηι οἶδβδεβ 
ἴῃ τπε8ε τνογάβ (ε.ρ., νν8., ψγῇᾷο ἀϊνίἀες 
τ απὶ πὸ (α) υποοηνετιεὰ Πελίπεηβ, (δ) 
861{-ϑεεἰκίηρ ΟἩγιβιίδη ἰεδομεσβ, (ε) πη- 
δεϊενίπρ εννβ. ϑὲεε αἷβο ἢῖβ τεπλδγᾷβ ἱπ 
Α. Κ. ΤᾺ,, ι., 2, ΡῬρ. 380-391). Τῆς ννοτὰβ 
ἅτε ἃ Ῥτγϑςοῖβε ρδγαΐεὶ ἴο Ῥδυ]5 ἀεηυποῖδ- 
ἴοπβ οὗ υἀδιβίπρ τεαοῆεῖβ ἰῃ Οαδἰδιίδλης 
δηὰ 2 Οοτίπιμίαπβ. Οὐ. 68]. ἱ. 7, 9, ν. 12, 
2 Όον. χὶ. 13,1. 17. Τῆς Ἰδίεπι δπὰ 
τι] ςίουβ ορροβίτίοη ννὩϊς ἢ μεν πιδίη- 
ταϊπεὰ αραίηβὲ ἢϊπὶ δυβῆς πεν δοςοῦηις 
ἴον ἴδε ἤετγ νεπεσπεηοε οἵ δἰ5 ἰδηριᾶρε. 
Τὸ βυτγεπάεγ ἴο {πεῖς ᾿εδοπῖπρ νγὰ8 γεϑ}}ν 
ἴο τεπουηρα ἴδε τηοβὶ ργεςίουβ γε οὗ (δε 
Θοθβρεϊῖ, παπιεῖγ, “τῆς ρογίουβ ΠΠΡεσὶν οὗ 
τῆς βοηβ οὗ ἀοἄ᾽". Ἐὸοσ, ἰῇ Ῥαυ] νϊενν, 
Ὡς ὙΠΟ Ροββεβϑεβ ἴπε ϑρίγιε 8 γαϊβοὰ 
δῦονε 411 αν. Οὔ. 2 Οοσς. ᾿ϊ. 1:7, δπά 
8δε6ὲ αυηκεὶ, ὑΜέγχμηπρεη 3, εἴς., Ρρ. οὔ- 
98.-- βλέπετε. ΤὨτίοε τερεδϊεὰ ἴῃ ἴδε 
ἰπίθπβε Ἐπεῖρυ οὗ ἢἰβ ἱηνεςῖέναε. 1 1ϊεῖ- 
ΑΙΪν - ““Ἰοοῖς δι᾽ ἴδεπι, ἱπ τῆς βεῆβε οἵ 
ΒανΆτε οὔ τΠπεπὶ. [ἰ 18 ποῖ 50 υϑεὰ ἰῃ 
οἰαββίςδὶ ασεεῖκ. Αρρδγεηῖγ βοσὴς βυςῇ 
βίρτιίἥοδηςς 45 τπὶβ 15 ἰουπὰ ἱπ 2 Οἤτοη. 
χ. 16, βλέπε τὸν οἶκόν σον, Δανείδ. Ετε- 
αυεηῖ ἴπ Ν.Τ. (3εε Β[2ββ, αγαη., Ρ. 87, ". 
1). Ηενου]ὰ Βαᾶνε υδεά ἃ βίγοηρετσ ψοτγά 
τῆδη βλ. μδὰ τῆς 1υἀδαίβετβ αἰγεδάγν γαδάε 
ΒΟΠςΣ ῥζοόρτεββ δὲ ῬΠΠΡΡΙ. ὙΠετε ἰδ 
ποίπίηρ ἴὸ βυρρεβὲ 115 ἴῃ τς Ἐρίδιϊε. 
Βυϊ 411] τ1πὲ Ῥαυϊΐπε Οπυσοθαβ νεέγε ἐχ- 
Ῥοβεά τὸ {πεῖς ἰησοδβ. Αἱ δῃν τηοπιεηῖ 
ἐπεὶγ απ ιϊββασίεβ πιρῆς ἀρρεᾶσ. --- τοὺς 
κύνας. ΟΥΪΥ πεῖε ἱπ Ῥαὰϊ!. Οοπιπιεη- 
ταῖοτβ δᾶνς ἰτεά ἴο βίπρίε ουὐ τε ροίηϊ 
οὗ οοτηρατίβοη ἱπίεπάςά, βοπὶς Ἐπιρἢδϑβὶ8- 
ἰῃρ ἴδε «λανεείφοςμεςς οἵ ἄορε, οἴμεῖβ ἐπεῖς 
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ΓΤ κατατομήν 3. ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ " περιτομή, οἱ πνεύματι Θεῷ 1 {ϑφο τοῖς 
Ἐ λατρεύοντες, καὶ ' καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ 3 ὅδ: 808 

ἮΊμαΚο ἰ. 
; Εοπῃ. ἱ. 9; 2 Τί. ἱ. 3 αἱ. Ἐσεαᾳ. ἰ υχχ, ς.8.. [088. χχῖν. 14. ἱ Μοσε δδῃ (δ; εχχ. ἕἰα 
δ οὶ; “.5.. ἕλοι. ἰΐ. 23, ν τ: ΟἹ. 76τ. ἰχ. 43, 24; ϑὲτ. 1. 20 (πη. εχχ. ἴῃ δ5ὲγ.). οὐὰ 

180 ΜΝ: Ὠ"Ῥ, ἀ, ε, ᾧ, πὶ, νἱ Ε- 8ο. 
Ατηδεβε. Εάά. Θεον νἢ δ ΑΒΟΌΞΕΒα 

3 καὶ ου σαρκι ὈέτΕΕτ. 

ἐπιῤιγὶέν, οἴμεῖβ τμεὶγ γοανπέηρ ἱεπάεμοίός, 
οἴδετβ 81}}} τῃεῖγ ἑἐμδοίσηος ἀνὰ ομηπέηρ. 
Μοβϑὲ ργορδῦϊν τε Αροβιῖε παά πὸ ἀδ- 
Βηΐες ομαγδοιεγίβεις ἰῃ 8 πηϊπὰ. κύων 
νν»Ὰ8 ἃ ἴεγπὶ οὗ τεργοδοῦ ἴῃ Οτεεκ ἴτοπὶ 
τῃε ελγεβὲ τὸ τῆς ἰδίεβϑὶ {ἰπ|ὲ8. Ε.Ρ., 
Ηοπι., 12., χιϊ!., 628. Οἔϊεη ἰπ ΟΟΤ. 80 
Ὦεῖς.---τ. κακ. ἐργ. Οὗ. 2 Ὅον. χί. 13, 
ἐργάται δόλιοι. ννε πᾶνε ἤεῖε οἷεασ 
ενίάεπος τῃδὲ {πε ρεΐβοῃβ δἰ μάςά τὸ ννεγε 
ψἱδῖπ τπε ΟἸγίβειδη Οπυγοῃ. ὙΠῈῪ ἀϊὰ 
Ῥεοξεββεϊνυ ἼοατῪ οἡ ἴδε ννοσίς οὗ τς 
Θοερεῖ, δὰϊ ἢ ἃ ἔλα αἷπὶ. Τῆΐδ ἰπ- 
νΑ]ἀδῖεβ ἴῃς ἀγρυπιεπίβ οὗ [ωΡ8., Η] Ζτη. 
δηὰ Μ΄ α΄ δετι (4 ῤοςί. Αρε, ῬΌ. 380-390), 
Ψ 80 ἱπιαρὶπε ἴπᾶὶ τῆς Αροβιΐε γεΐδσβ ἴο 
τηθε]ενίηρ ]εἰνβ, ροῦν δὲ ῬΠΠΙΡΡΙ. 
- τ. κατατομήν. Α Βοοζπῆι ρᾶτοάυ οὗ 
τδεῖς τουςῃ-ναυπίεά περιτομή. ΥΚ-Μ. 
(Ῥρ. 794-796) βῖνεβ πυπιεζοῦβ ἐχχ. οὗ ἃ 
βίσωϊ δ ραστοηοτζηδϑβία, 4.5., Ὀΐορ. 1υδεσῖ., 
6, 24, τὴν Ων Εὐκλείδον σχολὴν ἔλεγε 
χολήν, τὴν δὲ Πλάτωνος διατριβὴν κατα- 
τριβήν. Τιἰς. τ “τῆς πιυκ]δίοη ᾿. ὙΠεὶς 
ταεομδηῖοαί, υπϑρίγίταα! νίενν οὗ τῃε 
δποίεπι τἰξε τεάυοαβ ἰξ ἴο ἃ πιεσε ἰδοεγα- 
ἴοπ οὗ ἴῃς ον. Ὑῆε ννογὰ οσοὺυγβ ἱπ 
ΟΙΟ., τόο, 27; Ὑδεορῆς., Ηἐξέ. Ῥίαπέ., 
4, 8, το; ϑυππι. οἡ Ἄδγενι., χὶν ϊ., 37 ΞΞ 
ποῖςβ, ουτεηρ, ἱποϊβίοη. [1 ἰβ οηἱγν ἑουὰ 
δεσα ψἱἢ ΔΩΥ τεΐεγεησε ἴο οἰγουτης  βίοη. 

γες. 3. ἡμεῖς. Τῆε οοπίγαβι ἄγαννη, 
ΜΒΙΘΗ [48 δἰγεδάν θεεη Ὀείογε [ὶ8 πλϊπὰ 
ἴῃ τῃς ἱτοπίοδὶ Ἴχργεββίοη κατατομή.---ἡ 
περιτ. ἴῃ ΓΧΧ ἴἰ ἰ5. οηἷγ ἑουπά ἰη αεη. 
χν!. 12, ἘΕχοά. ἰν. 25 (Ἶ]ετ. χὶ. 16 μδβ 
Δηοῖδες βεηβε). Τῆς νεῦῦ περιτέμνω ἰ85 
ΝΕΙΥ Τοοπηπιοη. Ῥεσμαρβ ἴῃς οἽμοῖοα οὗ 
1818. ρατγιίουϊατ ςοπιρουπὰ το ἄεποῖς ἴῃς 
τῖϊε οὗ οἰγουτηςϊ δίοῃ ἰ5 ἄυς, 45 Ὠ8π|ι. (Βδ., 
Ρ- 151) βυρρεβίβ, ἴο τπε Εργριίδῃ υ8ὲ οἔ ἰὲ 
88 ἃ ἰεσηϊ0 8] τεγπὶ ἔοσ πε 8βάπὶὲ ουϑιίοπ, 
Ἰοῆς ἰπ νορὺς ἀπιοὴρ ἴδε Ἐργριίδηϑ. 
Ἐχδιωρίεβ ἅτε ἐουπά ἰη ἔπε Ῥαρυυὶ. Ρδυ] 
;.868 ἰξ Πετα ἴῃ 118 βισίςι βεῆβε 88 ἃ ἴὍΚεη 
οὗ ραγιἰςἰραιίοη ἰπ ἴῃς οονεηδηῖ νἢ αοὰ 
δηὰ οἵ οὐ]! ραῖίοη ἴο πηαϊηϊαίη τ. ΒΒ πα 
ασεῖμες ἰάεδ Ὀεϊοηρεὰ τὸ [1 οὗ Ὀεὶπρ ἴῃς 
ουϊννατὰ βγτηθο] οἵ Δη ἰηινναγά σταοα. Οὐ. 
Ὅευϊ. χχχ. 6. ΑΒ ἴδε τὶϊε ννῶβ τεραγάεά 
ἐδβεητα! νγ 88 ὁπ οὗ ρυτιβοαρίίοη, ἴδε 

δ, οἱ Ρ. ἴχὶ, δγτη. οἵἴῇ., Οἷσ., Μ]οϊογίη., 
ΚΙ,, σοΡ. βυτρ. ῦῶφ., Ευ8., ΕΠ. οοά., ΑἸῇ. 

δος δϑβοοίδιεὰ ὉΠ ἰὸ ννᾶ8 ἃ οἰεδηβ- 
ἵπᾷ Ῥζοςεββ. Τῆΐβ Ὄχρὶδὶπβ ἘἼχρσγεββίοῃβ. 
κε τπαὶ ἴῃ ]ετ. ἰχ. 26, εἴς.---οἱ . . «- 
λατρεύοντες. ΤῊς ρατιϊοὶρίς ἢ48 Ῥεσοσης 
8 πουη ἀεποιίηρ' ἃ οἶδβ8 οὗ πιεῆ, βρίγίτυ δὶ 
ψΟσβίρρεσβ. Οοηΐγαδὶ Ηδῦ. νἱϊ!. 5, χὶ!ῖ. 
1ο, δπὰ οὐ Ηδβ. ἴἰχ. 14. Μοβὲ εὐ. στῇ 
ἃ πυτηδοσ οὗ Πρ δυϊπογεῖεβ τεδὰ Θεοῦ 
(δες οτῖς. ποῖς ϑωῤγ). ὙΤηΐβ ρίνεβ ἃ 
Ῥδου ας σοπιδίπδιίοη : “νὯῸ ἡνοσβῃΐρ ὉῪ 
186 ϑρίγιε οὐ αοά ". Βυὲῖ πε οσουστεπος 
οὗ σαρκί ἱπιπιεάϊαιεἶγ δἤες οἰ εαγν 806- 
ξεϑὶβ ἴῃς ἑδνουτίϊις ῬΑυ]ΐπα δηε με βὶ8 οὗ 
πνεῦμα ἀπὰ σάρξ. [π ταὶ ςΑ8ε Θεῷ, 
νΠϊοἢ 5 βυρρογίεδ ὈῪ βοπὶς Ὄχοαϊ πὶ 
τὐῤίμφδς ἡμμὰν ἃ δὲ τῃ6 παῖυταὶ τεδάϊηρ, 

Τνετηεὰ ΌῪ λατρεύοντες. ΑΡΕῪ Ῥᾶτ8]1εὶ 
ξ Εοπι. ἱ. 9, δἰ Θεὸς ᾧ λατρεύω ἢν τῷ 
πνεύματί μον. Ὀετίαϊη!Υ Θεοῦ, 25 {πε 
τοῖς ἀϊβίουϊε τεδάϊπρ, πιυβδὲ ὃς οοη- 
βἰάετεά. Βιυιῖὶ 45 λατρεύω Πδά οςοπιε το 
δᾶνς τπ6 τϑοπηΐοαὶ βεπβε οὗ ννοσβηϊρρίπα 
Θοά, τπε ννοσά τηῖρῃς μὲ αἱτοεά δὲ δὴ 
ΘΑΥΙΥ ἀδῖε ἴὸ τὶ τιά οὗ ἃ βυρεγῆαίν.--- 
λατρ. [ΠΙ], ἐς ἰ8 υδεά εχοϊυβίνεϊν οὗ 
τῆς 5εγνῖος οἵ αοά, ἔτυς οἵ ἔαϊβε. Βυῖ ἰδ 
ἀϊδειη ρα βηεά ἔγοπι ἰἴ8 ϑυποηγτη λειτουρ- 
γεῖν 45 ἱποϊυδήῆηηρ τς ψψοσβῆὶρ οὐ ἴδε 
Ῥεορΐὶβ 88 ννῈ}} 48 ἔπε τγίϊτυλὶ οὐ τῆς ρῥγίϑβϑιβ 
δηὰ 1,ενϊϊεβ. ὅεε εβρ. 52. οη ἔοχι. ἰ. 
9.--κανχώμενοι. Οπε οὗἩ ἴδε Αροβίϊε᾽ 5 
ταοβὲ οπδγαδςιεσγίβιὶς υγοσάβ. [τ ὄἼχρύεββ6β 
ΜΠ ρτεαὶ νἱνϊ ἅπεβ8 τπε ἈΪΡἢ ἰενεὶ οὗ 
ΟὨγιϑιδη [ἴὸὶ ἂὲ νοῦ ἢε ἰ8 ἱἰνίπρ: 
“Ἔχ πηρ ἰπ ΟΠ γῖϑε [εβὺ8᾽᾽. [τ Ὀεϊοηρβ 
ἴο πε 8λπ|6 {τἰυτη πη τηοοῦ νυνί ππᾶβ 
αἰζεγᾶπος 80 οὗϊεη ἴῃ (8 Ἐρίβιϊες ἰπ 
χαίρω. ΤῊ Ϊ8 νἱοϊοτίουβ ΟἨἩ τ βείαπ ρἶδά- 
688 οὐρῆϊ ἴο 5νεαρ {Πεπὶ ρϑϑβὶ 411 δαί ν 
Τοτιτηδ δαὶ ἂπὰ Ὀοπάδλρε ἴο “Ὀερραγν 
οἰεπιθηῖβ "᾽.---οοὐὐκ ἐν σ. πεποιθ. οὐκ (ἰπ- 
βίεδά οὗ ἢ ΕἸ ΡΠ αβίβεβ ἴῃς αοέμα! οοη- 
ἀϊείοπ οἱ {πεὶγ οὐνη ΟἸγίβιϊαπ {{8π.--ν 
σαρκί. Οπ ἴδε ρῆγαβε βεε Ὠβπ)., Ν.ΥΤ. 
Ῥονριεὶ "ἐπ ΟἈγβίο,᾽"" Ὁ. 125, γῇο τεραγάβ 
ἰδ 28 ΤΟΠΟΨΊΗΡ μὲς δηδίορυ οἵ τῃε Ραυϊπε 
ἐν Χριστῷ. ΤΗϊδ ἰ8 πιδη! ΒΕ} 80 ἱπ οὐτ 
ἰηβίδηςς ψἤσσα ἴπε Ἐχργεββίοηβ βίδπά ἴπ 
)υχιδροβίτου. Οαγηονε αῤῥε[αὲ φωξοφμία 
45ἰ εχίγα ΟἈνίσίμπι ((αἰν᾽η). Ηετε σάρξ 
δδβ8 ἃ ἀουδῖε δηκιποβίβ, ὑοῖὰ Χ. Ἰ1. δηὰ 
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ΚφΟος. νἱ". πεποιθότες - 4. καίπερ ἐγὼ ἔχων "πεποίθησιν καὶ] ἐν σαρκί᾽ εἶ τις 
ΠΩ Ἐρᾷ: Ἷ 

1 αἱ. τ δι τ δὶ δοκεῖ ἄλλος ὃ πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον ς. περιτομὴ ἢ 
ΗΝ τὸ ὀκταήμερος, ἐκ " γένους Ἰσραήλ, " φυλῆς Βενιαμίν,ἐ » Ἑβραῖος ἐξ 
σνὶϊ!. 19. 
Οοηδεοτηηδά ὃὉγ Αἰεϊοΐδια. ὅες Κυϊμεηίοτά, Νεῖν ΡΆνγη., 355. 
ἰῃ ἰά Ὁ 2 Οος. χί. 26; Ὁ]. ἱ. ψάρρον ΝΙΤ. ϑ8εε ποίο ἑηξἔνγ. 
41; ἔοπι. χὶ. τ οἱ. υυΧΧ. Ρ10Όος. χὶ. 22. 

. 1,86ὲ ποῖε ἐμήν. τ ΟἿἿγ Βεῖε 
. 14. τες. ἴῃ ἐμὲ8 δεῆβε ἰῃ υΧΧ. ο Α-ῖδ σὲ. 

1 θη). και ὈΕ ἜΘ, 4, 30, 73, ἅ, ε, ἔ, 5, Ζαδη (ζνέλαγαάξς Ζεὶἐπεΐνν., 1885, Ρ. 
184). 

3 αλλος δοκει ὈΕΕΟ, 73, 74, Ο.ἴ.. νᾷ. 60. 5γτρ., Ν)Ἱςιϊοτίη. 

5 Ἐάδά. νἱῖῃ ονεγν πεϊπιίηρ ννεὶρδι οὗ δυϊμουῖεν περιτομῃ. 

480 ΑΙΏΖ, ν ἢ ὈΕ. Τί., Τιρ., ΝΝ.Η., νν8. Βενιαμειν ἢ ΦΑΒΙ, 37", 47, 
ἙἘπυι8. «οὐ, 

πνεύματι. ΤΙς οτάϊπαγυ υδε οὗὨ “561 Γ᾽ 
ἐπ τῆς ρορυΐϊας τεϊψίουβ νοσαθυ Αγ οοττα- 
βροπᾶάβ ννἱἢ ννοπάετγξα! δοουγαον ἴο πε 
Ῥαυϊπε σάρξ (80 «αἷδο Μουϊε). οτς ἃ 
βίσδηρεοῖὶν Κίπάγεά ςοποεριίοπ οὐ. ϑεπεοᾶ, 
«ὦ Μανγοε., 24, 5: ἐϊΠ (απένεο) σεν ας ἐαγηα 
γαῦε εογίαπέν ἐπὲ (ηυοιεὰ Ὁγ Η]Ζπ,., 
Τ. ΤΆᾺ., ἰἰ., Ρ. 21). ΟΥ̓ οουζβε σά 

848 Ὀδοοης ἃ τθομηϊοδὶ ἰαγπὶ ἰπ Ρδυΐ᾽Β 
ςοπίσονεγθυ ἢ τπ6 υἀδίθετβ, ἀπὰ τμαὶ 
Αττίουϊατ δἰἄς οὗ [18 πχεδηΐπρ πγαδὲ αἰννανβ 

Κερὲ ἰῃ νίενν (ϑες ογιδηβ δπὰ ἀδἷα- 
τίαπ8 ῥας5ἐ»).---π' . Τα Μογά ὁσοῦγβ 
ὯΟ ε88 ἴμδῃ δἷχ εἰπηεβ ἱπ {μ΄|8 βδβογῖ 
Ἐρίβεῖε. Ῥαὺ! πδ8 τεδομβεά βγπὶ Ἴοη- 
νἱςείοπβ οἡ ἴμε πἰρῆεβι τπίπρβ. Ης ἄποιος 
ψνῆδὲ με Ῥεϊϊενεβ ἀπά ννμαῖ δε τε)εςῖβ. 
Ὑπδαι 5 ἴῃ γβᾶὶ εχρ᾽απδίίοῃ οὗ δ'8 βίγοη, 
ἐχυϊδηϊ Ἶου. 

νν. 4.6. Ῥαυτ᾽8Β ΟΟΝΕΊΡΕΝΟΕ ΙΝ ΤΗΕ 
ΒΥ ΈΒΗ.---Ν εἴ. 4. ΟΑ ὄνεῖγ οἷοβε ρδγδ]]εῖ ἴὸ 
πε τῆουρῆε ἰ8 Ἰουπὰ ἴῃ 2 Οος. χίὶ. 18-23. 
--καίπερ - - . ἔχων. Ατᾶτε οοηδβίγυςτοη 
ἰπ ΝΙΤ. Τῶγες ἐχχ. ὁσοὺγ ἱπ Ἡεῦτγενβ. 
ΜΝίϊεαυ (ννῆο τεραγάβ ἰξ 45 ἃ βυγνῖναι οὗ 
τῆς ᾿ἰτεγάγν ἰδηρυασε, βεὲῈ Ψε εγδε, 
Ῥ.- 180) νου]ά τεβοῖνε ἴπε οἴδυβε δηὰ 18 
φοπίεχι ἱπίο εἰ καὶ ἔχω νεποίϑησιν καὶ 
ἐν σαρκί, ἡμεῖς ἐσμὲν οὐκ ἐν σαρκὶ πεποι- 
ϑότες (ρ. 117), ΜΏΪΟὮ 866 πὶ8 ἃ γϑᾶβοῃ- 
801ε8 εχρίδπδιίοη.---πεποίθησι. Τῆς 
Αροβεῖε γεαλ!ἰβεὰ ἕο ἔπε (11 νῃδιὶ ννᾶβ ἰπ- 
νοϊνεὰ ἴῃ δείηρ ἃ ]ενν. Ηε ἐεϊε ἰὰς πιβἢ 
Ῥτεγορδιίνεβ οὗ ἴῃς σβοβεὴ ρεορὶςε οἵ αοά. 
Οὗ. Βοιι. [1]. 1-2. ὙΠῈΥ ννεσς ἴπ6 Πεῖγβ 
οὔτπε ργοπιίβεβ ἰπ ἃ υπίᾳια πηᾶηπεσ. Βυῖ 
1πεβςε τοπιάγκδῦ]ε ρείν! !ερεβ οὐρῆς το παν 
Ῥτοάυοσεά ἱπ ἐπεπὶ νυν] πρ βυϊπιϊδβίοα τὸ 
(οά᾽ 8 παπίνεγβαϊὶ ρυγροβε οὗ πλεγου ἰμβίεδά 
οἵ ϑῬείπρ ἱποεηεῖνεβ ἴο τῆσγε βεϊζ-ςοπι- 
Ῥίδοεμου δηά Ὀἰτῖοσ ρῥγε)υάϊςε.---καὶ ἐν σ. 
Δῆπ (βες οτῖϊ. ποῖς μη γ.)} οπικίιβ καί 
νυ βοπης ροοά δυϊποτίτε 5, δβδιρηὶηρ ἰϊ8 
οτὶρὶπ ἴο ἃ ἴδ]βε ἐχερεβϑὶβ ννῃὶοἢ Ῥεϊενεά 
παῖ Ραυϊ λαά βοπις ἤξβῃν ἰγυβὲ Ὀεβί 68 

Βῖ8. Ομ τ βείδη Ῥοαβϑείηρ. Βυῖ καί 5εεπὶι5 
αυἱϊξα ἴῃ ρίαςς, 48 Ραιιΐ 18 βἰπυρίὶυ, ἕο ἴδε 
τιοπηεηΐ, τεραγάϊπρ ΠἰπηβεῖΓ ἔγοπι ἃ Ρυτεὶγ 
7ονν 88 βδιαπάροιηι.---εἴ τις δ. πεπ. “ 
ΔΏΥΟΠΕ Εἶδε ῬγεβΌτηεΒ ἴο ἰγυδὶ." Α οοπι- 
Ἰεῖθ ρᾶγβ]εὶ ἰΒ Μαῖὶ. ᾿ϊϊ. 9, μὴ δόξητε 
ἀν ἐν ἑαντοῖς. ΟΥ τ Ὅὅος. χί. τ6. 
Αἰίη ἴο τῃϊ8 υ8βὲ οὗ δοκεῖν 18 Βυςῇ ἃ ρᾶ3- 
βᾶρε 45 Ατἰβιορῇ., Καη., 564, μαίνεσθαι 
δοκῶν, ““Ῥτεϊεπάϊηρ ἴο ὃς πιδὰ". ἥε 
οδηποῖ Πεῖρ τπϊηκίηρ δαὶ {πε ἀβᾶρφε ἰ5 
δαβεὰ οη τῆς ἐνιῤεγεοπαὶ υϑ8ὲ οἵ ἰδε νειῦ. 
ἴῃ Ἰδῖες ατεεῖκ δοκεῖν τεαυεπιν πιεδης 
“ἘδΙπΚ," 6.9. ΑςῖΒ χχν]ϊ. 13; Αεἰα Ρλἠῥ., 
95.1; Ρίαι,, Τὠποί., νἱϊ!., 3. [πὸ οβαδὶ 
Οτεεῖς τι 15 ἴῃς τερυΐαγ ἐφυΐναϊεηι οἵ [υΔ8π 
εέηϑεγε, ἴμε τϑο μη 8] ταγτα το ἀεποῖε (δε 
ορίηίοῃ οὗ ἴδε ϑεπδῖε (8ες ΨΝίεσεςὶ, ϑέγμεο 
Οναξομς, εἰς., Ρ. γ2). Ηοῖβι. δουϊεὶγ 
ποῖεβ ἐπὶ “δοκεῖ ρυῖβ ἴῃς πεποιθ. ἐν σ. 
ποθ᾽ εεενεῖν, δηὰ ἀδηῖεβ παῖ τπεῖε ἰδ ἃ 
τϑλὶν οοττεβροπάϊηρ τὸ [815 ἔλ᾽βε ορίπίοῃ. 
[π τῆ 15 βυδ)εςείνίεν ἴμογε 18 ἰσοηγ." 
ες. 5. Τῆς Αροβῖῖς βεεπὶβ τὸ ἐεεὶ 

ἃ οετίδίη παῖυγαὶ ρῥγίἀες ἰπ σεοουπίίηξ 
88 πεγεάϊαγυ ρτγίνιερεβ. --- περιτομῇ 
ὁκταήμ. Τῆς ἀδίϊνε οἵ περιτ. πιυϑῖ δὲ 
τεδά, εχργεβϑίηρ ἴῃς βρῇεγε τὸ ψβιοα 
ὀκταήμ. δείοπραΕ. [“ἰἴογαν : “ Εἰρδι- 
ἀδλγβ-οἱά δβ τεραγὰβ πὶγ οἰγουπιοίβίοη ". 
ΑΟΝ. 5βδιϊϑῆςβ πε τεαυϊγεπιεηῖβ. Ηε νγϑ 
Ῥοῖῃ ἰπ 1υἀδίβηι, ἀπὰ ἰοβὲ ποπε οἵ ἰἰ5 
δάναπιλρεβ ἔγογη ἴδε ουϊθεῖ. Ρχοβεΐγιεβ 
ψνεζα οἰτουπηοϊϑε 48 δά 8. Εογ τῆς υϑᾶσε 
ἴπ τῆ18 βεπβεὲ 866 ἴδε εἰδδογαῖε [ἰδὲ οἵὗἁ 
ῬάΓΆ11615 ἰπ Ννεϊβιεῖπ ου ]οῆπ χί. 30.--ἐκ 
γένους Ἰ. ἐκ οἴϊεη ἀεποῖεβ {πε ο[458 οἵ 
Πουπίγυ οὗ 8 πηδη, ἐ.ρ.ν ]οδπ ἐἰϊ. τ. Ρδυὶ 
δῃασεὰ ἰπ ἴῃς ρίογιεβ οἵ ἴῃε Ἴσονεπδηῖ- 
Ῥέορίθβ. [βγϑεὶ νγὰβ ἴπε τπεοογαῖίς παπιο. 
-τ-φνλῆς Β. ΤΗίΐβ ετἰδε βιοοά πίρῃ ἱπ 
7εν βῃ δβιϊπγδτίοη, ποῖ ΟΠΙῪ 25 ἀεβοεηάϊπε 
ἔτοτῃ Εδοδεὶῖ, [2οοδ᾽ 5 Ῥεϑι-ἰονεά ψἱέε, δαϊ 
88 τατηδϊπίηρ ἰογαὶ το τμε πουδε οὗ Ὀανὶά, 
δηὰ, αῇεγ τῇς εχί!ς, ἑογπιίηρ ἢ }υάλΒ 



“--. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 451 

“Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 6. κατὰ “ ζῆλον ' " διώκων τὴν 3 4 βοπι.χ.1; 
ο΄. 4 ζος. 

ἐκκλησίαν,Σ κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. υἹ- τι, ἴχ. 
2:1 Μεςς. 

᾿ ἐϊ: “8 (Α). 
τ Αςίδ χχίΐ. 4; τ (οζ. χν. ο; Οἱ]. ἷ. 23 αἱ. 

1 80 9 Ὁ» εἰ ΕΚΙΡ, Επυι.οοά.͵ ΒΑ8.ε 8, Ἑάά. ζηλος νἱτἢ ΓΑ ΒΌΡΕΘ. 

30πι. ὨἘα. 

δε ουπάδιίοη οὗ ἴπε ἔπΐυτε παιίοῃ.--- 
Ἕβρ. ἐξ Ἐβ . Εοτγ δε ρῆγαϑε οὐ Ηετζοάϊ., 
2, 143, φωμνν ἐκ Πιρώμιος ; ΡΪαῖ., 
Ῥλκαεάν., 246 Α, ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν. 
Τῆς ἕοσος οἵ ἴμπεβε ννοσὰβ δ88 ῥεὲπ 
νΑΙ ΟΌΒΙΥ εβιϊσηδιεά. [3 δηά οἴμεσβ 
ἄταν ἃ ᾿οπίγαβι δεΐνεεπ Ἑβραῖος δηὰ 
᾿Ἑλληνιστής, ἴῃς ἔοτπιετ Ὀεΐηρ ἃ εν ῆο 
τεϊδίηεὰ ἐπε Ηεῦτεν ἰδῆσυᾶρε δηὰ ουδβ- 
ἰοπὶβ (8εε Αςῖβ νὶ. ). Βυῖ Εὐυδεῦ., 
Η.Ε., 2, 4, 2, ἈΡὈ]εβ. τπε ἀεεὶρπαϊίοπ ἴο 
Ῥηΐο, ἀπά ἱπ Ῥγαεῤ. Ευαπρ., χιϊὶ., αι, 2, 
το Ασίβιοδυϊαδ, ὈοΪΒ οὗ ἴμεπὶ ατεεῖ-βρεακ- 
ἱπρ ]εννβ ἢ Ππ||6 17 Δηγ Κπον]εᾶρε οὗ 
Ηεῦτεν. ΟἿ. 2 Οος. χὶ. 22ὥ. Τῇε Οτεεῖς 
Οοπηπι., ΤῊ. Μρ58. δπᾶὰ Τβάσι., Ὀεϊϊενε 
ται, ἴῃ υδίηρ ἴῃς δποίεπε πᾶπηε, Ραὺ] 
τυῖβθεβ ἴὸ Ἐπιρῃδβῖβε ἴῃς ρυτγν οὗ πὶ8 
Ἰἰπεᾶψε. Ρσοδαθὶν τπεῪ τε τῖρμι.---κατὰ 
ψόμον. Ατε ννε ἴο ἀϊδεϊπρυΐβῃ Ὀείννεεπ 
γόμος ἀπά ὁ νόμος ἰη Ραυ]} Αἰιετηρῖβ 
δᾶνε Ὀεεη ταδάς (ποϊδοὶν παι οἵ ΑἸἰδοτά, 
Κονριαης ἴῃ ϑῤεαζενγ'ς Οοννε., ῬΡ. 41-48) 
ἴο δον ἴπδὶ νῆα Ῥδὺ] οὔλτβ ἴῃς δτγιῖοὶε 
Ὧε 5 τϊπκίηρ πιαίηγ οὗ {πε ῥγίποϊρ!ε οὗ 
Ιδνν ἃ8 ἃ τηεϊῃοά οὗ 7υβεϊβοδιίοη ἰπ ορρο- 
βἰτίοη ἴο ἔδιτῃ, εἰς. Ιῃ οὖσ ἰυάρτηεηϊ ἰΐ 
δι48 Ῥδεη πιδάς δρυπάδπιευ οἱεαγ Ὁγν αταΐε 
{δ ὲε ῥαμιίἐπίδελε 1, εἠγε υονι Οεϑείς, Ὁ. 
1-τι) τῆδῖ, ἔοσ τῆλε Αροβιῖε, νόμος νἱΠ οΣ 
σπουῖ [Π6 ἀγίοῖε πλεδπβ ἴῃς Ο.Τ. τενε- 
Ἰλτίοη οἵ τῆς ν1}} οὗ αοἁ. Ηε πιᾶκεβ πὸ 
ἀϊδεϊποιίοη θεϊννθεῃ ἃ ρεπεγαὶ οοηςερτίοη 
οἵ Ὀἰϊνίπε ἰανν ἀπὰ ἴπε βρεςίδὶ οπε οὗ {πε 
Μοκδαὶς ἷἴανν. Τῆς Μοϑδις ἴδνν ἰ8. ἔοσ ἢϊπὶ 
δε ᾿ἰνίπε ἰᾶνν ρυζτεὲ δηά βἰπιρὶς, δηὰ 
τπδετγείοσε Π85 ἃ υἀπίνεγβαὶ δεαγίηρ. ΤΠεσα 
8τς, οὗ οουζβα, πηοά!οδίίοπβ οὗ 118 σεπ- 
Σὰ] ἰάθα, θὰ ἐπεν σᾶπ 811} Ὀς βατβέδοςογ Υ 
δοςουπιεὰ ἔος. Οῆεπ ἴδε ἰπβεγίίομ οἵ 
οπϊββίοη οὗ τῇς δγίϊοὶς ψἱῖ νόμος ἰ8 
επείγεῖϊν ἃ αυαβιϊοη οὗὨ ἔογτῃδὶ φτδτηγηδγ. 
Ηετε νόμος ἰ8 ρΡ]αἰπὶῪ πε ἴᾶνν οἵ Μοβεβ. 
-π- Φαρισαῖος. ΟἿ Αςἰβ χχιίϊ!. 6. Εοτ δὴ 
ἱπτεγεβεὶπρ ἀϊδβουββίοη οὗ ἴῃς ἱπήμεποε οὗ 
πε βοβοοῖ οἵ Η]]|εἰ ἀροη Ραμ] βες ΝΥ δὸ- 
πἰῖζ, ευες ΤἈέοὶ., χιϊ., Ρ. 28) ΗΕ. Τῇε 
βυγνῖνα!ῖ8 οἵὐ Βαδίπὶς ἀοοιτίπεβ δηὰ 
τοεῖϊμοάβ ἴπ Ῥδὺ} 8 τπουρῆι, ποσενεσ, 
τουδὶ πεϊῖπετ Ὀς ἐχασρετγαϊς, πος, Ὀεσδυβα 
πον ἅτε Κδθρίηϊς, ὃς σοπιετηρίυουϑν 
αἀϊβπιϊββοά. “1ἴἰ αοάἁ ννᾶ8 ποῖ πιονίηρ ἴῃ 

5 Θεον λἀάἀεὰ ὃν ΕΟ, 122, ἔ, νᾷ.» Αὑρ., ΑἸηρτβῖ. 

ἴδε Εαρδίπὶς τπουρῆὶ οὐ Οἢτίβε᾽β ἄδυ, 
Ψηδὶ τεάϑοη ἤᾶνε νὰ ἴὸ βὰν Ηε.... 
ΤΩΟνΕΒ ἰπ ἴῃς τπουγῆι οὗ το-ἀδγ ὃ " ἿΕ Τ. 
Ἑοτδυτῃ). ΑἸπιοβί σεται πν Ῥδυ} ̓ 5 ἔπ. 
τηυβὲ δᾶνε δε ἱπ ἐπογουρῇ βυτηρδίῃυ 
ΜΙ βέσῖςι 1υἀδίδη. Νὸ ἄουδὲ ἢς ψουϊὰ 
Ῥε ἀϊδοννηεὰ ὃγ τΒεπὶ, δη ἃ 118, 48 Εαπιβαυ 
ποῖςε8 (δέ. Ῥαμί, Ρ. 36), ννου]ὰ ρῖνε βρεςίαϊ 
ἕοτος ἴο δίβ ννογάβ ἴῃ νεγ. 8 ἐν. 

νες. 6. Ῥχγοῦδῦϊυ ζῆλος (πευίετ) ἰΒ ἴῃς 
οοττεοῖ ἔοσῃι πεῖ. ἴῃ Ν.Τ. τῆς πευΐες 
Οὐοουζβ ΟὨΪΥ ἰπ 2 Οοσ. ἰχ. 2, Βυῖ ἰξ ἰΒ ουπὰ 
ἰπ Ιχηδῖ., ἀπά, δἰϊεγπαίςϊν νι ὁ ζ.», ἴῃ 
1: Οἴεπι. [Ια ἴδ ρεσῆδρβ οοϊοαυΐαῖ (80 
Νν-5.".., Ρ. 84), Απουρῇ ὁ ζ. ἰδ τῃλἱ υδεὰ 
ἰπ ΧΧ. ζῆλος νουΐὰ αἰπιοβὲ ἢανε ἃ 
τεσ πηῖςαὶ πιεδηΐπρ ἔοσ ἃ βιγίοϊ [ενν αἵ τμδὶ 
τίηχα ἰπ ςοππεχίοη υἱ ἢ ἐπε ἐληδιῖςδ!ὶ ραγὶν 
διηοηρ ἴῃς Ῥαγίβεεβ Ψῆο οδ]ϊεὰ εἶ επι- 
βεῖνεβ ζηλωταί ((( ϑοδῦτετ, ἰ.,) 2, Ρ- 80 
86.). ΟΥ. δ]. ἱ. 14, περισσοτέρως ζη- 
λωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μον παρα- 
δόσεων.--διώκ. τ. ἐκκλησ. ΟΑΛ ΘΔ]. Ι. 
13, ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. ὁ 
διώκων ἰδ, ἰῃ οἰλεβίςδὶ ἀτεεῖ, τῆς τεοδηὶ- 
Δ] ἴδγπὶ ἔοσ ἴῃς “ρυζβυεσ" ΟΥ̓́Ρτοβεουῖογ 
ἷπ ἴδε ᾿ἰανν-οουτίδ. ΒΓΔηρεΥ ὁπουρῇ ἰὲ 
ννᾶ8 ὈΥ πηδᾶπ8 οὗ ργοβεουϊίοπβ ὑπαὶ Ῥδυ] 
ὉΒΌΔΠΥ ρετβεουϊεά.---κατὰ δικ. τ. ἐν ν-. 
“ Αςροογάϊπρ ἴο (ἐ.6., ἰεβιεὰ ὃν τῃε βίδη- 
ἀαγά οὔ τπε τἰρῃιθουβπεββ νυ ιο ἢ Ὀεϊοπρβ 
ἴο πε βρῆεσε οὗ {πε ἴδνν." Οὐ Ἴουζγβε 
{πῖ5 τἰρῃιξεουβηςββ, νυ ἢ ἰ8 μετε ἐαυΐνα- 
ἰεῆῖ ἰο γἰρῃὶ οοπάυςε 48 ἃ ψνῃοΐε, 185 τε - 
βαιἀεὰ ἔτοτι ἴπε ροῖπηι οἵ νὶενν οὗἩ παῖ 
ΜΒΙΟἢ ᾿υβεῖῆεβ Ὀεΐίοτε αοά. Εοτν ἴδε εχ- 
οοριίοηδὶ ργοπιίπεηςε ννῃϊοῇ γὴν ἀλίεομσηεςς 
[45 ἰπ [εν ῖβῃ τει κοι τπουχῆϊ, 8βες ε5Ρ. 
γνερεῖ, Ζ εἶγεη ἀες Ταϊνιμά, ῬΡ. 260- 
270, ἀπὰ Οδμδιῖεβ᾽ δάπχισαῦϊες ποῖς οἡ 
Αῤοιαὶ. οΥΓ Βανμεῖ, χχὶν. ᾿. Οἵ. 58. 
50]. ἰχ. 9 ἴοσ ἃ Ῥτεςῖβε ἰογπιυΐδ- 

᾿πἴοπ οὗ [εν ίβῃ τπουχῆς οα τῆϊ]5 βυδήεοι. 
Ιε ψουϊὰ ῬῈ ψτοηρ ἴο {ἰπγῖτ δικ. Ὦετε 
τλδγεῖν τὸ σεγοπιοηΐδὶ οὔβεγνάποεβ. [τ 
ἱποϊιάεβ, τηοϑὲ ῥγορδῦὶυ, ἴπεῸῈὶ ογάϊπαγυ 
ΤΊΟΓΆΪ ῥγεοερίβ οὐ {πε ἰανν 88 ννεὶ].-- 
ἄμεμπτος. ἘΧΆΓΕΥ ΡΑΓΔΆ]1εἱ τὸ 8 ἀε- 
βογίριίου 18 ἴδε ςαϑε οὗ (πε τίς γουης 
τη ἱπ ἴδε αοβρεῖβ. Ης αἷδεο Ἵουϊὰ 
οἰαὶπι το θεὲ κατὰ δικ. τ΄ ἐν νομ. ἄμεμπ. 
[1 νὰβ δὲ τε πεχὶ βίερ (νεσ. 7) δαὶ 
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: δαρ σοι 7. ἀλλ᾽ ἅτινα! ἦν μοι "κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν 'ζημίαν. 

οα ἐβαρ, 8, ἀλλὰ " μενοῦνγε ὃ καὶ ὃ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ " ὑπερ- 

τῷ οι ἐχον τῆς “γνώσεως Χριστοῦ 4 ̓Ιησοῦ " τοῦ Κυρίου μου δ- δι᾽ ὃν τὰ 
χχνὶϊ. 

τ Κοαι. ἰχ. 
20, Χ. 18. 

ν 8ὅεε 
"2 Ὅ(ος. χ. 3: 4 Ῥοῖ. εἰ. 18 αἱ. (Ετοᾳ. ἰξ Ῥαυ].) Μ-Μ., ν. 294. 

Υ ΟἿϊγ Βεζε ἰῷ ΝΎ. Οοπιπιου ἰὼ ἰδίεσ ασϑεκ, 

πάντα " ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι "σκύβαλα εἶναι, ἵνα Χριστὸν 

Χ Μεαῖῖὶ, χνΐ. 26; 1 (ος. Σἰξ. 1:5. 

1 ΤΊ, ατινα αἴοηε ἢ 3 ΑΘ, 17, ἅ, ε, κ, Εὐτῃ. σά. Ογτ,, Ινυςἱδ,, Απιδ. 

380 Τί., Νν»8., ΝΗ. ἢ ΦΑΡ, 17, 37, κβα., οβοσ., οορ., Ὀἱά., Ἐυτῃ οοά., Ογτε., 
ΤΠρΡὮΙ. Ττρ., ΑΙΣ, Μγε., ᾶ. μὲν ουν 8 ΒΌΕΕΟΚΙ,, Οδτ. ὅ8ες ᾿γ58., ΤΑ. νυ. 
104. 

3 Οηι. καὶ δὰ", 80, ἔ, νρεῖδ. σο. ᾿ορ. βεἴῇ., Ογε., ᾿νυς ἢ, 8ὲεε Νν8., ΤΚ., ρ. στο, ψδο 
Ῥοϊηΐβ ουὖὲ παῖ και 8 οἥεη οπτιεά ἐνεη ἰπ δηοίεπὶ Μ55. 

4τον Χ. !.: Β, Τπάσγι. Ρτυοῦ. ἴο Ἄοοπέογπι ἰο διὰ τὸν Χ. οἦ τῆς γνώσ. ὅ8ὅ:ε Ὗνε., 
ΤΚ,, ν. 73. 

δ]ησ. Χρισ. ΑΚΡ, ἢ, νρ. 50. δγτβοβ. βίῃ, Βδβ., ΟὩσ., Ευιῃ. 

δ μων ΑΡ, 5γτΡ. ἃγπη. ξεῖῃ., Ὠϊά., Βδ8., Ογτ., Ινυς. 

1 80 ΑἸΖ. ψ ΒΟΑΌΚΦΕΚΤΥ,Ρ, δβυτρ.: 
εἀά, νὰ Μ ΒΡ Ἐ6Ὸ, 17, ἀ, ε, 

ἔς, Ἀιά., Βαβ8., σἢσ,, Ουγ., Αὰρ. Οπι. εἰναὶ 
νῇ. ζορ. βυτβοδ. ἃγπι. εἴῃ., [ἊἊὐς,, 

Νιςϊοτίπη. ὙΤστε ἰβ βοῦηε ἴογοε ἱἰπ Μεγετ᾽β διρυτηεηΐ ἴδδὶ εἰναι τηῖρῆς εδϑὶϊν ἄσορ 
ουὲ Ὀείοτε ἐνα.- 

με βιορρεὰ βῃοῖι. Ηε νψδβ ὑπδῦϊε ἰὸ 
“ἐρουηΐξ 411} τη ΐη ρ8 1088 ἔοσ ΟἾσίβι ᾽". 

γν. γ9. ἙΑΚΤΗΣῪ ΟΑΙΝΒ ΠΟΌΝΤΕΡ 
ῃ:088 ΤῊΑΤ ΗΒ ΜΙΘῊΤ ΜΙΝ ΟἨἩΚΙΒΤ.-- 
Ψνες. 7. ἀλλ᾽ ἅτινα. ΑἸΕΠουρΡᾺ ἴῃ Ἰαῖεσς 
Οτεεκ ὅστις δά ἰοβὲ αἰπηοδὲ 411 ἰἴβ 
δου ϊίας ἔοτος δηὰ Ὀεοοπιε βἰγιρὶν -- ὅς 
ἕξ, Μαῖι. χχίϊ. 2, εἰς. Οὐ ]6εὺ ἱπ 
Ψίποεπε απά Ὀοκβοηβ Ἡαμάδοοϊ, ἢ. 
302), οης ἔδεϊβ τπδὲ βοπιεϊπίπρ οὗ (δὶ 
ἴοτος ἰβ ργεβεηῖ πεσε. “Βυϊτμεβε ἐπίῃ ρβ, 
δἰ βουρσῇ ἴμεν γετε οὗ ἃ οἶδββ {πδὶ ννᾶβ 
τε ρα ἴἰ0 πηε." Νον ἀξ ἐῤτα ἰερε 
ἰοφμδέμν, σεἀ ἐδ γεπέέϊα φμαε ἐπ ἱερε ἐεί 
(Εβεῖυδ). ὙΤπε ῥτγεγορβίινεβ τπεπιοηεὰ 
δῦονε ψγοσε ταδὶ] ρχίνίϊεψεβ νίεννεα ἔτοπὶ ἢ 8 
οἷά 1εννίβῃ βιδπάροίϊηι, παῖρμὶ ἐνεπ δῈ 
᾿βεῖγ τεραγάεά 48 ρανίπρ ἴμῈ νγᾶγ ἴο 588]- 
νδιίοη.---κέρδη. [ἡ ἴδε Ρΐυταὶ ἰξ υβυδ}} Ὁ 
τεῖετθ ἴο τοηου (8εε εὉΡ οὐ ϑορῇ., 
περ.» 1326). ἘεΙΒαρΒ ἴδε Ιάεα οἵ βερα- 
ταῖς ἰΐεπιβ οἵ ργοῆϊ ἰβ θεΐοτε ἴπε Αροβιῖβ᾽ 
ταϊηὰ (80 αἷδο ναυρῆαπ). Εον {πε δηϊτὶ- 
τ:πεβὶβ Ῥεῦψεεπ κέρδη ἀπά ζημίαν οἵ, 
Ατίβίοιϊς, Εἐδ. Νέδονι., 5, 4. 6, τὸ 
τοῦ ἀ ὃ πλέον τοῦ κακοῦ ττον 
κέρδος, τὸ δὲ ἐναντίον ζημία.---ἥγημαι 
“..ἴημ. “ἋἹ δᾶνε ςοπδίάογεά δηά 811}} 
ςοπβίάοτγ.᾽"" Τεγβεῖυ, Τπάτι., περιττὸς . . . 
ὁ λύχνος, τοῦ ἡλίον φανέντος. 

Ὦ νν. 8-11 8ες Εδίηγ᾽᾿ Β δ σηϊγαδὶς ἐχ- 
Ῥοδίείοη ἰῃ Ξαῤος. Βὲδίο, ρῃ. 2οο-256.--- 
νεσ. 8. ὰ ῦνγε. ΡτοΟῦΔΟΪΥ γε 
οὐυρῆῖ ἴο ᾿ς τεαά (8εε οτῖϊ. ποῖε σωῤνγ.), 88 
118 δῦβεπος ἰῇ βοηὴς φοοᾶ δυϊβοσγιτῖεθ 18 

δοοουηῖεά ἔος ὃΥ ἔπε δαδε ἢ νι ςἢ ἴ᾿ 
τουϊὰ Ῥε οπιϊττεὰ (50 Ὁ οπιὶῖβ ἰὰ ἴῃ 2 (ος. 
χὶ. χα; ΕΘ ἴῃ ἔοσπι. νἱϊ!. 32; Β ἰπ ἔοτω. 
ἶχ. 20). ΑἸἰπιοβῖ - “"Νγυ, ἴπδῖ ἰ8 ἃ ἐεςῦῖς. 
ΨᾺΥ οὗ ἐχργαβείπρ ἴἴ ἢ 1 σδῃ ρῸ δυσῖμες ἀπὰ 
ΒΑΥ,᾽ εἴς, ἀλλά βυρρεξῖβ ἃ σοπίταξὲ ἴὸ 
Ῥε ἱπισοάδυςεά, μέν αὐ ἀξ εἐπιρῃδβὶβ, νυν δ1]ς 
οὖν, ζαϊπετίηρ ὑὕρ ΨΒδὶ 85 αἰγεδὰν βεεη 
βαίὰ, οοττεοῖὶβ ἰὰ ΌὉῪ ΨΑΥ οὗ εχιεπάϊηρ 
8 αββϑετίίοη (γε οδῇ βοβζζοὶν ὃε ἰγϑπβ8- 
Ἰαϊεά, τεργεβεπείηρ, γαῖμοσ, ἃ ἴοπε οὗ ἴδε 
νοῖςα πῃ τακὶηρ Ὀδοῖκ [86 ᾿ἰπιϊτδιοτβ ἱπη-- 
Ρεά ἴῃ ἅτινα. . . κέρδη. “ΝΑΥ 
ταῖβες, 1 δου λιν οουηξ αὐΐ τπϊηρβ," εἰς. 
Ννε Ἵοδπηοὶ ν εἰ] 5ες, ἰῃ νίενν οὗ ἴδε παϊιγαδὶ 
τδηϑδιίοη οὗ ἀλλὰ Ὁ Βον ἴδε 
ΕἸ ρἢδβὶβ οουἱὰ Ῥε αἱ ἃ οι ἀπγ οἶμεσ νγοσὰ 
τλδη πάντα. ΤΠετε ἰβ πο πεεὰ ἔοσ ςοὺ- 
τεαβδιίίηρ ἥγημαι ἀπὰ ἡγοῦμαι. Ης ἀοες 
ποῖ φοπιρᾶτζε ργέβεπὶ δηὰ ρᾶβι. 
αἰγεδαν ἐχργεββεβ ἴδ ἤχεά ἀεοϊβίοω ἴὸ 
ΜὨΪΟἢ με Πδ8 σοπιθ. ΗεἜς ἢλ8 βροΐεῃ οὗ 
τερατάϊηρ Π᾽5 πηρογίδπὶ [εὐνβῇ ργεσορα- 
εἶνεδ 85 "1058" ἔοσ Ὁ γβι᾽'Β βᾶκε. Νον 
δε νψἱάεπβ ἴῃς ταῆρε ἴο πάντα. ΤὨῊΪΞ ἰ5 
ἴπε σοὶ οἵ Οἢ τί βιϊδη 116. [κι 18 ποὶ ἴο θὲ 
ἀϊνιάεά υρ Βεΐνεεη ΟἾγίβὲ ἀπά εασι}ῖ- 
ΠΕ88. ἴξ 15 ποῖ ἴο Ἔχργεββ [1861 ἰῇ διΐεῃ- 
ἴίοη ἴο οεγίαίπ ἀείαιβ. “1 νὲ βδουϊά 
ΒΔΥ 5οπὶς τΠϊηρβ, ΜῈ τρις θὲ ἱπ ἀδῆρει 
οὗ 51 ἀϊπρ ἱπῖο ἃ οπε-ϑι δὰ ρυτγίἐληΐβγῃ ᾿᾿ 
(Καδίηυ, οῤ. εἰέ,, Ῥ. το1).---τὸ ὑπερέχον τ. 
γνώσ. Χ. ᾿]. κιτιλ. Αἡ ἰπβίδηςς οὗ (δε 
εχισδοσζάϊπαγυ ργααϊεοιίίοη οὐἠ {πε ἰδῖεσ 
ἰδησυᾶχε ἴοι ἰογηλίηρς δὐβίγαςϊς βυδείδη- 
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κερδήσω, 9. καὶ "εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν ' δικαιοσύνην τὴν 2 [κε χνί!. 
18: οτῃ. 

ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην Υυἱί- το; ᾿ 
ζος. ἱν. 2 

1 33" ρἴδοεβ ἐμ. δἴϊεσ δικ. 

εἶνεβ ἴτοπὶ δά εςτὶνοεβ δηὰ ραγιϊςὶρ᾽εβ. ΟΛ 
2 Ὅος. ἱν. 17, τὸ. .. ἐλαφρὸν τῆς 
θλίψεως ἡμῶν. ΡτΟῦΌΔΌΪΥ - “τῆς δβυτ- 
Ῥαβϑίηρ (ου βυργεπε) τίη Ὠϊοἢ οοη- 
δἰβδὶβ ἰῃ ἴδε Κπονϊεάρε,᾽" εἰς. “γε ῬῪὲ- 
μεϊὰ Ηἰβ ρίογυ.᾿ Ὑηδὶ ρίογυ ουϊβῃϊπαεβ 81] 
118 ελσῖ 5 συϊάϊηρ-βϑἴατβ.---τ, γνώσεως. 
Τῆϊβ Κπον]εᾶρε οἡ νυ ἢ ΡΔὰ] 8 80 ἔοπὰ 
οὗ ἀννεϊηρ, ἰβ, 45 Βευβοῖ. ννε]] Ἔχργεββεβ 
τ, “" τῆς τεβεροιτίοη οὗ ἐδ! 'π ουὺγ γεδβοη "ἢ 
(οῤ. εἱέ., 'ϊ., Ρ. 177). [τ 18. ἀϊγεσιγ οοπ- 
πεςοϊεὰ ἢ πε βυγγεπάεσ οὗ {πε βου] ἴὸ 
ΟἸγῖβὲ, δυῖ, 48 Ῥδὰὶ τδᾶςῃεβ, ἴπδὲ αἰνναγ8 
τλεδῃ8 ἃ οἷοβα ἱπειπηδον ννἱτἢ Η πὶ, ἔγοπὶ 
ἉΠΙΟΝ ἴῃοτε βρυίηρβ 8ἃη εἜνεῖ- στον πη 
Κπον]εάρε οἵ Ηἰ58 βρίσιε δηὰ ν"}}. ϑυςῇ 
Κπονϊεάρε ἰᾶγβ ἃ βίαν! ἐουπάδιϊου ἔοσς 
16 ΟὨἸγβείδῃ Ἵμασζαςίεσ, ργενδητίηρ ἰξ 
ἴτοτῃ ἐνδρογδίϊπρ ἱπίο ἃ πεσε υπγεᾶβοη- 
ἱπρ' Ἔπιοιοπδὶσπι. Τῆς σοποεριοη, νϊο ἢ 
ἰδ Ῥγεοσηίπεπὶ ἱπ Ρδυ]}}5 ντιεἰηρβ, ἰδ Ὀαβεά 
ου ἴδε Ο.Τ. ἰάεα οὗ ἴπε Κπονϊεάρε οὗ 
αοά. Τὶ 18 δἰνναυβ ργδςιίςδὶ, γε] ρίουβ. 
Το κπον αοά ἰβ ἴο τενεσαὲ Ηΐτ, ἴο ὃς 
ξοάϊγ, ἕος ἴο Κπονν Ηἰτὰ 'β ἴο υπάετβιδηά 
τᾶς τενεϊδιίοη Ης [48 ρίνεη οὗ Ηἰπιβεϊξ. 
ΟΥ. 188. χί. 2, ΗδΌ. ᾿ϊ. 14. [τ 15 πδίυγδὶ 
παῖ ἴθ ἴπς ἰδῖεν ΕΡρίβι]ε8 118 ἀβρεοὶ οὗ 
{πε δρίγτυδὶ 116 βῃουϊὰ σοπιε ἱπῖο ἐπε 
ἰοσερτουπά, βεείης ἴπδὶ αδἰγεδὰν {πε 
ΟΠγιβείδη (δι νν5 δεὶπρ σοπίτοπιεὰ Ὀγ 
οἴδπες εἐχρίδηδιίίομβ οἵ πιᾶπ᾽5 τεϊδιίοη ἴὸ 
αοά. Το Κηονν Οἢγίβε, ἴπεὲ Αροβίῖε 
ἴεᾶςῃεβ, 18 ἴὸ πᾶνε πε Κα νψῃϊο ἢ ν}]} 
υπϊοοῖκ 411 ἐπε βεογεῖβ οὗ εχίβίεηςε νἱεννεά 
ἔτοπι τῇς βιδηδροϊπε οἵ τεϊϊρίοω.---τοῦ 
Κυρίον μ. ἴὲ ννᾶβ 85 Κύριος, τῆε εχ- 
αἰτεά [οτὰ, ἴπᾶὶ Ῥδὺὶ ἤτγβὶ κπενν ΟἾσῖβι. 
Απὰ αἱνναυβ ἰτ ἰ8 ἔγοπι τπὶ8 βιδπάροϊπι 
με ἰοοκβ Ὀδοκννασάβ δπὰ ἐοσννατάβ. Τὸ 
τεοορπίδβε τπἰ8 ἰβ ἴο υηδετβιδηὰ ἢἰ8 ἄος- 
τρῖίπδὶ τεδοῃίηρ.---δι᾿ ὃν τ. πάντα ἐζη- 
μιώθην. τὰ πάντα -- “τἢε δυτη-ἴοἴΔ] "48 
ορροβεὰ ἴἰο ἃ ρασ. (80 δἷβο Ηοῖΐβι.) 
ῬετΠΔΡ58 ἴῃ σοπιγαβιίηρ ἐζημ. ἀπά κερδήσω, 
85 ἰπ ἴΠπ6 5 ΠΏ ΠῚ σοηίγαϑὲ ἴῃ νασ. 7, ῃῈ 
ΤΩΔΥ ἢᾶνε ἱπ νίενν οὐὖζ [,οτά β ννογάβ ἴῃ 
Μαῖι. χνὶ. 26. ἴπ Ν.Τ. οἠἱγν ἴδε ραβϑῖνε 
οὗ ζημιόω ἰ5 υδεά νἹτἢ νατίουβ σοηδβίσιο- 
τίοηβ. [1 ρῖνεβϑ ροοὰ βεῆβε ἴο τεραζὰ καὶ 
ἦγ. σκύβ. 45 4 ρδΔτΙεπίμεβίβ, ἀπά δι ἴὸ 
τῆλκε ἵνα κερδ. αἰοηρ Ὑἱἢ ἰ15 ῥδγδὶ]εὶ 
τοῦ γνῶναι ἀερεπά οη ἐζημ. [ἡ {18 σᾶ5ε 
τῆς Αροβεῖε βρθβᾶκβ ἔτοπι ἴδε βίδηἀροίηϊ οὗ 
δἷ5 οοηνεσβίοη. ϑὲεε]. Ννεἶββ, Τὰ. 1Σ.Ζ., 

1899, «οἱ. 264. -σκύβαλα. Τῆε ἀετῖ- 
νδίϊοη ἰ8 υπςετίαῖπ. [ζ 15 πχοβῖ ὑγοῦδῦν 
ςσοηπεοιοά ἢ σκῶρ, “ἀυππρ᾽". [τ ἴ8 
οἴἴϊεῃ υδεὰ ἰῃ τἢϊ]5 βεηβς ἰἰ8εἰΐ, θυ 4150 
ἴῃ της ννάδτ τηεδηίηρ οὗ δὴν “τεΐξιβε,᾽" 
Βυςἢ 85 ἴδε τεπιδίηβ οἵδ δαπᾳιεῖ. 8ὅεε ἃ 
Ἰαγρε ςοἸ]εςιίοη οὗὨ Ἔχχ. ἔγοπι ἰδῖβ τυτίεγβ 
ἰῃ Μεϊδιείη δηὰ 1,Ὧτ., δπὰ οὔ τῆς δρὶ 
ῬΆτγΔ}1εὶ η΄ Ρ᾽δυῖυβ, Τγμς., ἰἰ., 7, 5, ἄνια- 
ἐον φμὲ δοπα 5μὰ ῥγοὸ ξίεγεογε καδεί. Ῥτο- 
ῬΪγ εἶναι οὐρῆϊ το Ρε οπ τε, ΔΙ που ἢ 
ἴδετε ἰβ στεαῖ ἀΐνεγρεηςε ἰπ ἴῃς δυϊποτί- 
εἴεβ, (δες οτγίϊ. ποῖς σηῤγ) [ἐκ τηῖρδε 
ΘΑ: Ὀε ἰπβεγίςα δἂ8 Ῥδγϑὶ] εἶ ἴο {πε ῥσε- 
ςεάϊηρ εἶναι.---ἶνα Χ. κερδήσω. “ὙΠΑΙΙ] 
ΤΩΔΥ Μη ΟὨτῖβε." Ὑβεῖς 8 ποιῃΐη 
τηεομιδηΐοδὶ οὐ πχεὰ δου ἔε]]οννβῃὶρ νν] 
ΟὨγῖβι. [τ πιὰν θὲ ἱπιειτυρῖεά ὃν ἀεσαν 
οἵ Ζαϑὶ, ἴῃς ἱπιγυβίοη οὗ πε δασίῃ!ν βρίσιε, 
186 τοϊογαϊίοη οὗ Κποννῃ βἰηβ, ἴπε δᾶβὺ 
ἀοχηϊπαϊίοη οὐ 586]{-ν}}}, δπὰ σουπιῖεβ8 
οἴδετ οαυδεβ. Ηδηςασ, ἴο πηαϊηϊδὶη ἴἴ, [ποτα 
τουδὶ ὈὉς ἴπ6 Γςοπιϊπυουβ εϑεϊπιδεϊηρ οὗ 
ΘΑΙΉΪΥ Ἐπὶπρβ δὲ {πεῖς ἴσας ναῖυθ. Αο- 
οογάϊηρ!ν Πα ἰοοκβ θη “"ἱπηΐπρ ΟἾτῖβι "ἢ 
88 βοπιεϊῃίηρ ργεδεηῖ δηὰ διΐυγε, ποὶ 48 
Η Ῥαδῖ ἃοῖι. (ΑΒ ἴο ἴδε ἔογπη, δῇ δογίβι 

κι 

ἴς τερεϊνεά ἱπ Ροβί-οἰδββίςδαὶ αἀτεεῖ - 
τυγχάνω ννυἱῖῃ ρατιςρ!ε (Ετεηςἢ 56 ἐγοι- 
τυενὴ, “ ταγῃ ουὐἱ δουδ!ν ἴο Ὀε". “Απὰ 
δοῖυδ!ν Ὀ6 ἱπ Ηἱἰπι,᾿" ἴτοπι τῃ6 Ἂβομδῖο- 
Ἰορίςδὶ βιαπάροϊπι (βες Νίϊεδυ, Ζ.6 Κεγδε, 
Ῥ- 192). Τῆε ᾿άξεδ ἰ8 ἱηνοϊνεά οὗ ἃ τε- 
νεϊδιίοπ οὗ τεϑὶ Ἵπαγαοῖεσ. Οὐ. Οδὶ. ἰϊ. 
17, εἰ δὲ. . . εὑρέ μεν καὶ αὐτοὶ 
ἁμαρτωλοί.---ἐν αὐτῷ. Τῆε Τεπίγαὶ δος 
οἵ Ραυ])5 τεϊϊρίουβ 1" ἀπὰ τῃουρδὶ, ἴδε 
ςοτηρίεῖε ἰἀεπιϊβοδιίοα οὐ {πε δεϊϊενεῖ 
νι ΟἨτῖβι.--μὴ ἔχων. μή εἰπεῖ ἀε- 
Ῥεπάβ ἀϊΐγεςε!γ οη ἵνα οτς ἰ8 υβεὰ ἴο ἐχργεββ 
Ῥαυ]β οὐνῆὶ νίενν οὗ ννῆδι ἰβ ἱπηρί!εὰ ἴῃ 
εὑρεθ. ἐν α. ΤῆϊΪΐδβ ἰδὲ τπουρῃς πιυδὲ Ὀς 
τεραιάεδ δ8 ἴῆε Ὀαβὶβ οὐ ννῃϊο ἢ ἴδς 
οἰδυδεβ ἱπηπγχεάϊαιεῖγ [Ο]]οννίηρ τεβῖ. --- 
ἐμὴν δικ. ““Α τἰρῃιίεουδπεβ8β οὗ ΠΊΥ ΟΠ. 
 Αῤος. οΓ Βαν., ἰχὶϊϊ. 3, ““τῆεπ Ηεζεκίδῃ 
ἐυβιεὰ ἰπ ΠίβΒ ψοσκβ δἀπὰ παὰ πορς ἴῃ 
μὶβ τὶρμιθουβηεβ8". Τῇ πουπ δικ. ἰ5 
ΔΠδτιῆσουβ ἴο ἐπηρῃδβίβε ἔπ ἰάθα Ὀεϊοηρ- 
ἵπρ ἴο ἴε ἰπ [ἴ8 ἐββεητίὶ ἔοσςβ. ἐμήν ἰβ 

(0 

Ϊ 
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Δ Καμο 73; ἐπὶ 1 τῇ πίστει - 10. "τοῦ γνῶναι αὐτόν, καὶ τὴν δύναμιν τῆς 
6, νἱΐ. 3. 
86ε ΒΪΔ85, 
Οναάννι., 
Ρ.23:. δ 40Οοε. ἱ. 5; τ Ῥεῖ, ἰν. 13. 

ἀναστάσεως αὐτοῦ, καὶ τὴν 2 κοινωνίαν τῶν ὃ " παθημάτων αὐτοῦ, 

1 ΠΕ", ΟΟἿ,. νξ. ἐν πιστει. ΓΡ, βυτρ., Βαδβείμ., Οἴσ., οοπηςεοὶ πῖ8 οἴδυϑθε στ 
1ῃς '᾿νοσάβ [ο]Ἱοννίηρ. 

380 ὈΕΕΘΟΚΙΡΡ, Βδ8., Οἢσ., Ευϊῃ “οὐ, ὙΠάτι. Εάά. οτῃ. τὴν ψ τ ἡ "ΑΒ. 
Μέεγεσ Κεορβ τὴν, ψνῃϊοἢ με ΒΌΡροΟΞβεβ ἴο πᾶνε δεθῃ ““ονετίοοἰκεὰ Δ8 ὑππεςεββάγυ". 

Ν 
ὐάεὰ ἰο ἀεῆπε, δηὰ ἴδῃ τς ἀεβηϊτίοι 
ἰ8 εἰαροταιεὰ ὃν πε οἴδυβεὲ ψἱ {πε 
δτιῖςῖθ. Απ ἱπβίσυςξίνε ρδγα!]εὶ ἰ8 Οδίὶ. 
ἱϊ, 20, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ νἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
(8εε 8πη ἱπηρογίδηϊς ποίε ἱπ ἄστεα, Ογανι. 
οὗ Ν.Τ., Ῥρ. 34-35). δικαιοσύνη, 48 
ὈΒυ Δ ΠΥ ἰῃ Ῥδυ}}5 νυ πη ρΒ, τηεδπ8 ἃ γὶρ λέ 
γείαίΐοπ Ὀεῖννεεπ Πἰη δπὰ ἀοὰά. Τῆς 
τεϊεπιίοη οὗ της ψογὰ ὃγ Ρδὺὶ! ἴο ἀεποῖς 
τε ρΡοβίτίοη οὗ τῃς Οἢγιβείδη δείοσε αοὰ 
ἰ8, 885 Ηοῖβι. (Ῥαμίέη. ΤἈδοὶ., Ῥ. 64) ροϊπι8 
ουΐϊ, ἃ ῥτοοῦ οὗ δΠὶβ οἷοβα οοηποχίοῃ ἢ 
τῆς }ενν δ σοπβοίουβπεββ. ἕν τηᾶν ο81] 
ἰξ ἃ “"Τογεπβὶς " ννογά, ἔοσ οεσίδίηϊν ἔπεσε 
Αἰννᾶγ5 11ε8 Ὀεῃϊπά ἰτ τῆς ἰάθα οὗ ἃ βίδη- 
ἀατὰ δρροϊπιεά Ὁγ αοά, 4 ἴανν, ιῃς εχ- 
Ρτεβϑίοη οὔ τε Ὀἰϊνίης ν}}. Τῆς αυα] ν- 
ἴῃ Ψογάβ δεῖ δῆσον ννῃδᾶὶ Ῥαὺϊ! Π85 ἱπ 
νῖεν,.--τὴν ἐκ νόμον. Οὐ ἴδε Ἰαπιεηῖ ἔοσ 
1ηε ἀεβιίγυοιίοι οὗ }δγυβα] ἐπὶ ἴπ Αῤος. οΓ 
Βαν., Ἰχνὶϊ. 6, “τπε νᾶρουγ οὔ τῃε βπιοίκε οὗ 
1πε ἴποαπβε οὗ τ ρῃβιεουβηεββ ΜΠΪΟὮ 18 ὈΥ͂ 
πε ἰανν 18 εχεϊπρυ δμεᾶ ἱπ Ζίοη " (ἀπά 
8εεὲ Ομδιΐεβ᾽ ηοῖς οὴ χν. 5). Τῆϊβ πγρο- 
τῃετοδὶ] δικ.», ννΠΙοἢ ἢς 4118 πἰβ οσνῃ, οου]ά 
ΟἿΪΥ βργίῃρ ἔγοτη οοπιρίεῖε σοῃέογπ τυ ἴο 
ἴδε 1} οὗ αοά δὲ τενεαϊεὰ ἱπ ὑγεςερῖβ 
δηὰ ςοπιπιαπάβ. Τῃαὶ ἰβ ἴπε Κίπά οὗ 
τεϊδιίοη το αοά νος Ραὺ! πα8 ἐουπὰ 
ἴο Ὀε ἱπηροββίδ]ε. Οπ νόμος νίϊπους ἐπε 
Ατῖῖοῖε δεεὲ οὔ νεῖ. 5 ὁηῤγ. τὴν διὰ 
πίστεως Χ., τὴν ἐκ Θεοῦ δικ. ἐπὶ τῇ 
πίστει. ΤΕ οχδοὶ Ἵπασγαςῖεσ οὐ (ἢἰβ 
δικαιοσύνη νν»ϊο Ραὺ] ῥείζεβ τηυβὲ ὃς 
ζφΑγον ποῖεά, ὙΒε ρῥτεβυρροβίτίοη οὗἁ 
ξοββοῦθίπε 1τ 8 ""ἴο Ῥε ἰουπὰ ἰπ ΟΠ γῖδι ". 
ἢ ἰ8 ποῖ ἃ τὶ ρῃιεουβηεββ νυ ἢϊοἢ 6 οδη 
νη ὈΥ ἰεραὶ οὐβεγνδηςεβ. [τ βργίηρβ 
ποτὰ αοὗ. Ψνμαὶ ἄοεβ 1815 πὲν τεϊδιίοη 
ἴο αοὰ ρῥτγεοίβεϊυ πιεβᾶη ὃ Τῆς οπα ᾿οη- 
αἰτίου οὗ υπάετβιαπάϊπρ ἴδε ΑΡροβιὶε β 
Ἰαηρυᾶρε ἰβ ἴο τεπιεπιδεσ {πὶ ἢε οοσῃ- 
δίπαβ ἰῃ πῖ8 Ἐπὶ πίη ὑνὸ σοποεριοπβ οὗ 
δικαιοσύνη, οὐ ρεΓἢΔΡ5 ννεὲ βῃου]ά γαῖ με 
8ΔΥ τι ΒΒ οὐν ἢ Ἔχρεγιεηςε 885 τπηδάε νἱν ἃ 
ἔος Πὶπι ἃ τνο-ϑἰἀεὰ ςοπςεριίοη οὗ [δἰ 
τεϊαϊῖίο. Οπ ἔπε οπα μαηὰ, ἢς τπῖη 8 οὗ 
δικ. 245 ςοπηεςῖεά ψνἱἢ αοά, τς ]υάρε οὗ 
τε. ἀοά, δβιγίοεν τηδγκίηρ βίη, ταῖρδιὶ 

8. 80 [,ἀςἢ., ΑΙΏ, ψ πῇ ΒΟΑΌΕΕΟΚΙΡ. Τι,, Τρ, Νν8., ΝΝ.Ἡ. οπι. των σἱν 
Β. 

οοηάετηη τῆλε ΔΌβο] υἱεῖγ, Ὀεοᾶυβε 411 μάνα 
δἰπηδά. [πβιεδὰ οὗ ἔπδῖ, θεοδυβε οἵ Ηἰς 
Βῖᾶςε τηδηϊξεβιεά ἱπ 1}|εϑὺ5 ΟἸσίδεὲ ἴδε 
ογυοϊδεὰ δηὰ νογκίηρ τῃσουρσα ΟὨβι 5 
ἄεδῖῃ, Ης ἀεδ1]β πους ὙΠ δίππεσδ, 
ἐγεαίς ἐΐεε ας γὶρλέεομς ομκ ἀξοομπὲ οὗ 
ἐμὰς ῥνοῤῥίἑαδδοκ νεαδς ὃγ ἐὰε Κὶρκίδοις 
Οπε, ἰτεαῖβ ἵμεπὶ 88 βιαπάϊηρ ἴῃ ἃ πρδὶ 
τεϊδιίίοη ἴο Ηἰπηβεϊέ, ἑ.ε., ραγσάοῃβ ἐπεῖ). 
δικαιοσύνη (δ οοπιεβ ἰοὸ ὃς ἀοάξ 
Βταοίουβ νὰν οὗ ἀδξαὶπρ ἢ υ8, “ ἴοΙ- 
Εἰνεπεβ8 νἱἢ ἴῃς Εοτγρίνετ ἰπ ἴτ᾽ (λίην, 
οῥ. εἷξ., Ρ' 231), ἴδε τεϊδιίίου ἢ αοὰ 
πο ψ Βϊςἢ ννα ἅγα ὑτουρῆς Ὁγ ΗῚ8 στάζε ἔος 
76βυβ᾽ βαίκε, τερατἀεὰ τῆοσς οἵ 658 85 δῇ 
δου νγ οὗ ΗΙ5, Ῥγδοῦςδ!!ν -Ξ βαϊνδιίοω 
(νος ἢ, αἰγεδάγ ἴῃ Ο.ὕ Τ., τεβϑιεὰ ὑροπ ἴδε 
τεοτυὰς οὗ (οὔ᾽ 5 ομδγαςίεσ, δες, ἐ.6., 138. 
Ἰι. 5-8, ΚΒ. χον ϊ. 2). αοὐ᾽β )υϑειξγίηρ οἵ 
118 τηΔ κε8 8 δίκαιοι ἰπ Ηἰξ5 βἰρᾷι: νῈ ρο8- 
5688 δικαιοσύνη. Τπαῖ, Ποννενεοῖ, πιιρδὶ 
ἌΡΡεδσ δι ἴγασυ. Βυῖ ἴῃε Αροϑβῖῖε ρίνεβ 
ὯΟ ρτουπά ἴος βυςῇ ἃ βυβρίςῖοη. Τὶδ 
δικ. ἐκ Θεοῦ 18 οηἷν τεδομεὰ “τπτουρῃ 
τῆς ἴα οὗ ΟἸγῖβι, ἐ.δ., τῆς ΖΔ ἢ νυ Πιο ἢ 
ΟἸσίῖβι [εϊηά1ς68, οὗ ννῃϊςἢ Ηδ ἰ8 τῆς διυίποσ, 
ΜΙ ὨΙΟΝ, αἷδο, ΗἨἢδ πουγίβῆεβ δπᾶ πιδίη- 
ταῖῃβ (8ϑεε εβρ. Ηδυβδιείϊεσ, Ογεῤμετσαίά. 
ϑέμαϊεη, ῬΡ. 177-178). Τμῖβ δικ, ἰδ 
ΒΕΟΌΓΕΙΥ ἰουπάεα οπ ἔα ἰῃ ΟὨπβὶ 
{ἐπὶ τῇ π᾿). Βυῖὶ νῆδὲ ἀἄοεβ βυςδ 
ΑἸ εἤεοςι [τ ἰβΒ (πὶ ΨΏΟἢ πιᾶίεβ 
τῆς Ὀεϊενες οπα ἢ ΟὨτβ. Ης βἤδγεβ 
ἰῃ 411} τῆδῖ δἰβ [οστὰ ροόββεββεβ. ΟἨγιδὶ 
ἱπηρατίβ 11 το δἰπι. ΟὨἸγίβι᾽ 5 τεϊδιίοπ ἴὸ 
τῆς δίδει Ὀδοοπηεϑ ἢϊ8. Βιυϊ τΠ|8 ἐδ πῸ 
Ἰοῆγεῖ ἃ Ῥείηρ τεραγάεὰ οἵ ἄθββαὶς νυν ὉῪ 
ἀοά 88 ἴξ πε Ψψεζε δίκαιοςς πίοη Ὑ1ἢ 
ΟὨγίβιὲ πλαῖκεβ 1 ροββίδὶς ἔοσ πε ΟἩγίβιίδη 
ἴο δὲ δίκαιος, ἰο βῆονν ΠἰπιΒο ἢ δυς ἱπ 
δοῖυδ] θεμανίουγ. Τῆυβ δικαιοσύνη ΠΊΔΥ 
Ἔχρσεβ8 βοτηείδίηρ πιογε ἴπδη ἴδε γεϊδιίοη 
ἴο αοά ἱπῖο ννϊς ἢ δεϊενεῖβ ἂσε Ὀσουρὰς 
ὉΥ (οὐ δ 7υϑιἰγίηρ Ἰυάρτηοπε (ν ίοἢ ἕος 
{πεῖς Ἔχρεγίαποα πΊθδη8 ἴδ βεῆβε οἵ ἴοι- 
ἔνεμε ββ ἢ της Ἐοτρίῖνεσ ἴῃ 1). [ἰ ἐπὶ- 
γᾶςε8 ἴπΠ6 σοπάυοι ΨὨΙΓἢ 18 ἴῃς τεβροῦδε 

το παι ἐογρίνίηρ ἰονε οἵ ἀοἅ, ἃ ἴονε ΟΠ 
θεβιονεὰ οὐ ἴπε βοιιΐ υπίτοὰ το ΟὨτίδι Ὁ 



1ο. 

ΓΑ 1 (8εε εβρ. Ῥῇεϊά., Ῥαμίξν., ἱ., Ρ. 
175; Ηἰεζπι., Ν. Τ. Τὰ., ϊ., ΡΡ. 127-120, 
138-130; Ηἄτίηρ, Δικ. Θεοῦ δεὶ Ῥαμίης, 
Ταὔρίηρεη, 1806; ΚΟϊρίηρ, 5.1Κ., 1895, 
7 ἢ.; Ῥεππεν, Εχρος., νὶ., 3, Ρ. 433 Β.., 4, 
Ῥ- 299 δ΄., Ηοῖΐεβι., Ῥαμίϊη. ΤᾺ., ΡΡ. 65-66). 

γν. Ι0-11.--- ΟἈὈΟΝΕΟΈΜΙΤΥ ΤῸ ΟΗΕΙΒΤ᾽ 5 
ῬΕΑΤῊ ΑΝῸ ΒΕΒΌΚΕΕΟΤΙΟΝ. ---  εσ. 1. 
τοῦ γνῶναι. ΤΗΪΒ ἱπβηϊῖνε οὗ ρυγροβα 
οἵὐ πηοῖϊνε ἰ8 ἔγεχιεπὲ ἴῃ Ν.Τ. πὰ ἰδίες 
ατεεῖς. Απιοηρ οἰαββίςδὶ δυΐποιβ ἱξ ἰβ 
οδἰεῆν ἐουπὰ ἰπ ΤὨυςσγά., ΒΟ ἵδνουτθβ ἰξ 
(Ξεςε ἀοοάνίη, ΜΎΤ., Ρ. 31:19; Νίϊξεαυ, Σὲ 
γέενδε, Ῥ. τόρ 81.). 11 18 ρετῆδρβ οοππεοῖεὰ 
ψ τ πε υβς οὔτπε ρεπιεῖνε θεν νετῦβ οὗ 
αἰπιίηρ, δἰτιηρ, εἰς. Ῥαὺ! μᾶ8 αἰγεδάυ 

Καῇ ἴῃ νεῖ. 8 οὗ πε γνῶσις οὗ Οἤτίβι. 
Ὧϊ8 τδουρῆι ἀραὶη ἀρρεδὶβ ἴο πἰπι, δυΐ 

ΟΝ 8ἃ8 Ὀδεῖπρ' ἴΠ6 πδίυγαὶ ἀδνεϊορτηεηὶ οὗ 
νυϊπηίηρ ΟἾτίβὲ ἀπὰ Ὀείηρ ἰουπά ἰη Ηἰ πηι. 
Ἐος στ Ρδὺὶ 118 ΟΠ τ βειδη Οποβίβ ἰ8 πε 
Βίρμεβε τεᾶςῃ οὗ ΟὨσγίβιίαη ὄχρεσίθεηςα. 
Οἵ. ΝΝοτάβιννοσι ἢ, Ε χεμγείομ, ΒΙς. ἱν. :-- 

Ἐος Καονίεάξε ἰδ ἀεἰ δι, δοιὰ δυο ἀε!ἶκδὶ 
Βεεϑάβ ἴονε : γεῖ βυϊϊεὰ δ ἴὶ γαῖ μεσ ἰδ 
Το ἰδουρδι δηὰ ἰο [δς εἰϊτηδίπς ἱπιε]!εςῖ, 
11 τεαςῆεβ ἰε88 ἴο 'ονε ἴδῃ τὸ δάοσε ; 
1{ τδδὲ μὲ ποὶ ἰηάεεά {πε Βὶρμεδβὶ ἰονε. 

γνῶσις ἰ5 1ῃ6 περεββᾶγυ σεϑι}ῖ οὗ ἱπεϊ παῖς 
ςοπιπιυπίοπ ΜΠ ΟἾτίβε. Νὸ Ὀεζῖεγ σοσῃ- 
τηεηῖ ου ἴδε τδουρῆι σδη Ῥε ἐουπὰ ἐπᾶπ 
Ἐρῆ. ἱ. 11-20ο. (ὗὔ., 48 ἃ πιοϑβὶ ᾿ἱπβισιοῖῖνα 
ῬΆγδ]1εὶ, Ἰομη χνιὶ, 3. ΤΡ βέξοιε ἔοτος 
οὗ γνῶναι 48 ορροδεά ἴο εἰδέναι κιτιλ. ἴδ 
άπ γαῦὶν Ὀτουρῆι οὐὐ ὉγῪ 1.8. οη ΟΔΙ. ἱν. 
9, ἤεῖε Π6 5ΠοΟΨ5 ἴπαὶ γν. (1) Πᾶ5 ἰπ 
νίενν “Δπ δαγῖϊεσ βῖδϊε οὗ ἱρποζδπος ᾽ ΟΣ 
“Β0ΠΊ6 ῥγίος δοϊβ οἡ Ψ ῃϊοἢ τπ6 Κηον- 
Ἰεάρε ἰ5 Ὀαδβεά,᾽" δηὰ ω ςοηϊαὶηβ. “ἴδε 
ἰάεδβ οὗ τῃογουρῆπεββ, ἰδγλ Αγ, οὐ οὗ 
Δρριοδδιίοῃ "᾿. γν. ἐπιρ μα βίβεβ “6 ῥγο- 
εἐ55 οἵ τοἀεπιηρτίοη ".--τὴν δύναμιν τ. 
ἀνασ. . . . κοινωνίαν παθημ.. . . 
συμμορφ. . .. τῷ θανάτῳ. ΑΒ ἴο τεδά- 
ἰη85, τήν πηυδὲ δε οτγηϊττεἀ (ἢ τῆς Ὀεδὲ 
δὐυιβουῖτιε8) θείοσε κοιν., δεσδιδβε πε ἰδίϊοσ 
ἑοσπὶβ ὁπ ἰάεα ἢ {Πε ργεοεάϊηρ οἴδυδε. 
[π πε ςδϑε οὗ τῶν ἰξ 15 πιο ἀπῆουϊ τὸ 
ἀεςϊάε. Βαϊ ἰἢε ενϊάδηςς, ὈοΙῃ δχίεσῃδὶ 
δηά ἱπίεγηδὶ, ἰδ, οὐ ἔπε ννῃοῖε, δρϑίηβε ἴἴ. 
συμμορφιζόμενος ἰ5 οἰ εατὶν τίρῖ, μανὶπα 
υπ5541140]ε αἰιεβίδιίοη.---ἰπ τΠἰ5 ραββαρα 
νεδμανς ἴῃς ἀεερεβιβεοσγεῖβ οὔτῃς Αροϑβιῖς᾽ 8 
ΟΠ βειίδη Ὄχρεγζίεπος ὑπνεϊϊεά. μὲ δα- 
γέμα ποη ἡμεγίέ, πο ἐπέεὶ ἰἰσεί (Αια πη). 
ἍῸ ἜΧρεσιεπςεΒ ᾶγα ἀεβογί θεά ννῃϊ ἢ σδη- 

ποῖ ὃς βεραγαϊεά: ἐπε ἐχρεγίσηεηῖδὶ κπον»- 
Ἰεάρε οὗ τε Ὀεϊϊενεσ ἐπιργαςεβ (1) ἴῃ6 
Ῥονε οὗ ΟὨσίβε᾽β τεβυγγεοίϊίοη, (2) ἴδε 
{Ὁ Π]ονΒμὶρ οὗ Ηἰ5 βυβετίηρβ, οοπέογεν ἴο 
Ηἰβ ἀεί. Ῥδὺυὶ ρυϊβτποτεβυγγεοιίοη ἤσεῖ, 
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δεσδυδβε ἴὲ νγ48 ἴῃς Εἴβεη ΟἾσίβὲ ἢς σᾶτης 
ἴο Κπονν ; ἰξ ννᾶβ ἴπᾶὶ Κπον]εάρε ννῃῖς ἢ 
ξᾶνε πὶ ἰπϑίρῃι ἱπῖο ἴῃς γεδὶ] πηβαπίηρ οὗ 
ΟἸὨγίβι᾽'Β βυβεσιηρβ δπὰ ἀεαῖῃ. Βαϊ Βετς 
μὲ τιΐπΚϑ δἰτορεῖμεσ οἵ ἃ βρίγίτυδὶ ργοσεββ 
ΜΉΘ ἰ8 σαττιεὰ οα ἰῃ δα 800] οὗ διἰπὶ 
ΨὯΟ 15 υηἰϊεά το ΟἩτῖβε. ΗἜς 88 πο ἰάεα 
οἵ τηδγιίγγάοπι θείογε Πἰπὶ (80, ἐ.ρ., ᾿ς ΥΝ., 
Μγτ.). Νὸτ ἰβ τυ δδσίῃ]Υ βυβεγίηρ ὑγε- 
βεπί ἴο δὶβ τηϊηὰ ἐχοερῖ, ρεσθδρβ, 88 ἃ 
ἀϊβοιρ! πε νυ πίο ἢ ΤΟνεσγοοπιεβ δἰπ.Ό ΤῆυΒ 
(ΟἹ. 1. 24 18 ποῖ ἃ ἴσὰςε ρμᾶγδ!εὶ (80 αἷβὸ 
Ηρε). Τᾷῶε ρδββᾶρεβ ννῃϊοἢ {Πυπιϊπαῖς 
8 τηοδηὶπρ ἅγε Ἵβρθοίδιν Εοπ,. νἱ. 3- 
12, ΥἹϊ!. 29, ΘΔ]. ἱϊ. τ9-20, νἱ. 14. ΟὨτίβι, 
ἴῃ Ρδυ 5 νίανν, σαγγίεβ ἴδε πιδη ΨῆΟ οἴῃ 8 
ἴο Ηἰἴτπη ἰπ (αἰ ἘΠσουρἢ 411 τῆς ρτεδὶ 
οσίβεβ νυ σᾶπης ἴο Ηἰπι οη ἴδε ραϊῇ οὗ 
Η!8 ρῬεγίεοϊΐπρ. Τῆς ἀεερεβὶ οἵ πιεὲπ᾿ 8 
βανΐὶπρ ἜἘχροσίεηςϑϑ γυῃ ῬΑΓΆ]]εἰ, 45 ἰξ νεσε, 
ἴο ἴῃς ολγάϊπαὶ Ἔνεηῖϊβ οὗ ἴδε ΟΒτίβιίδη 
τενεϊδιίοη, πιοσα Ἔβρεοὶδ! νυ ἴο ὑπαὶ δίοη- 
ἱπρ' ἀεδίῃ δοοοιηρ  βῃεά οπος ἔοσ 11 ἕοσ 
τῆε ἐξωσῃρονια δ'π8. ΟΥ̓ οπι. νὶ. 5, 
σύμφντοι γεγόν τῷ ὁμοιώματι τοῦ 
θανάτον αὐτοῦ. ἽΤμῖς 15 ἀπο α βαρέα τν 
οὗ τῆς ἤεβῃ " ἴπ ΠΟ ΒμρΡ ννἢ ΟἩγίβι, 
ΜΜΠΙΓἢ τε β} 18 ἴῃ Δ’ Ππεννη685 οὗ ̓ ξ ᾿᾿ (Εοπι. 
νὶ. 4). Οη τε Οτοββ Οἤγίβι ἀϊεά, ἐ.ε., 
πε ελσῖῃ]γ ρᾶτὶ ἴῃ Ηἰπὶ ἀϊεά---Ηἰ5 πυπιδῃ 
βεβῇ. Βυϊῖ τῆδι νν85 ἴῃε οπἷυν εἰεπγεηῖ ἰῃ 
Ηἰπι ἴδαὶ οουὰ δὲ τεπηριεά. Απά, 48 
τερατὰβ παῖ εἰεπιεπὶ οἵ Ηἰδ θείης, Ης 
ἀϊεά νἱοϊοτίουβ, δθ]ϊες τὸ οὔενς ὑρ Ηἰβ8 
δυτηδη [{ππθ πουὺῖ βροῖ υπῖο αοά. ΤΕΥ 
τῃδῖ δὲ ΟΠ γίβι'Β ἅγὲ επδυὶεά, Ὁ Ηἱἰδ8 
Ῥονεσ σοτπηπιιηϊςαιϊεά το ἴπετῃ, τπγου ἢ ἃ 
Ῥτοςεββ οἵ ονεγοοπηίηρ, ἴο ἀϊε ἴο δαγι}}!- 
πεδ85 δπὰ πε ἀρρεδ8β τηδάς ἴοὸ ᾿μεὶγ βΈβῃ νυ 
παῖυσε. Βυῖ!η ἁγίῃρ οη ἴῃς Οτοββ Ὁ σίβὲ 
ἰἀεηιϊβεά Ηἰπηβεῖῖ ννἢ ἀπὸ δἰη οὗ {πε 
ψοτὶά, δοκπονϊεάριηρ ἴπᾶὶ αοά᾽Β Ἰυὰρ- 
τηξηΐ ὈΡΟΙ δὶπ νν88 τὶ ρῃίεουβ δηὰ ἴσιε, 88 
τῆε Ἡεδά οἵ πιδηκί πὰ γεργεβεπιίηρ βίπηθσβ 
δηὰ Ὀεδγίπρ ἴῃς Ὀυγάεη οὗ {πεῖ [γδη8- 
ετεβδβίοη. 80, ἱπ ἴπε Αροβεῖς᾽ 8 νίενν, ἸΘῪ 
τῃαῖ ἀτε ΟἩτίβι᾽᾿Β ἢδλνε ἴῃς ἢἤσπι δββυγᾶπςα 
1πᾶῖ ἰπ Η νι τπε Οτυςϊβεᾶ ἴμεν πᾶνε ταδάς 
111 οοπίεββίοη οὗ τμεὶγ βίη το ἴῃς ποῖγ δπὰ 
βταοίουβ αοἄ. ὙΤΠεν Κπον,, ὈῪ ἴδε νἱῖ- 
π688 οὗ ἴῃε Ηοὶγ ϑρίτιε, δαὶ αοά δοοερὶβ 
τπαὶ σοηίεββίοη δηὰ ἐογχίνεϑ ἴΠεπὶ ἐγεεὶ 
δηὰ Ἰογένγ. ἘθορῚ τπεῪ Κπονν τπαὶ Ηοἱ]!- 
Πε88 [48 δοςεριεὰ [ονε, δπὰ τῆδὶ ἴονα 
888 δοκπονϊεαρεὰ Ἡοϊπεββ, οὐ ταῖδεσ, 
ἴῃδὲ τπε ΠΟΙ͂ ἴονε οὗ τε Βδῖπεγ δπὰ τδ8 
ϑοη ἰ8 τενεαϊεά ἴῃ 118 ἀπὶτν οἡ ἴπ6 Οτοββ 
οἵ Οῃγίβι. Τῆς γεβυϊὶ οὐ ἀεδῖῃ τ ΟἸγδὲ 
5 1 ἰπ Ηἰπι. Τἢβ πον [1ἴὸ ἀερεπάβ θα 
ΟἾσιβι 8 γταϑυσγεοῖίοη. “Βδοδυβε ἷ ἧἷνα, 
γε 5841] ᾿νε αἰβο." Ὑῆε ῥοιϑεν (δύναμιν) 
οὗ Ηἰβ τεβυγγεοίίοπ 88 Ἔεχρεγίεποεὰ ὃῪ ἴπε 
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« Ὑγαοτειά, ο συμμορφούμενος ' τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, τ:. εἴ πως " καταντήσω εἰς τὴν 
-. “.,3 - γογραθί ἐξανάστασιν τῶν 3 νεκρῶν. 14. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον, ἢ ἤδη 'τετε- 

αν μετα λείωμαι ὃ - Ε διώκω δέ, εἰ καὶ ὁ καταλάβω ἐφ᾽ ᾧ καὶ δ " κατελήφθην δ 
ἁ Αεἰδ χχνὶ. 
τὸ ἘρΒ. ἱν. 13. δὍΟοϊγ δεῖε ἱὰ ΝΙ. 

8 Ἐοια. ἰχ. 30; 1: Οος. ἰχ. 24; ϑίγδασβ χν. 7. 

1 80 ΟΓΚΕΚΙ,, Β4β., ΟἿε., Τβάσε, 
ς ψἢ 

ἔπος, νιςτοτίη. συνφορτειζομενος. 

(7. Ἠεῦ. ἰἱ. το, ν. 9; ὙΝ ἱξά. ἐν. 13. Ε 8εε ὑοἱε ἐπ. 

τι., Τιρ., ΑΕ, νν8., ΝΝ.Η. συμμορφιζο- 
ΝΑΒΌΡΡ, 1, 6γ"", 71, Ἑυΐῃ. ᾿ : . Β48. Ε6, ἁ, ε, ξ, βο., ἴτεη., 

3 80 Μγτ., νυ ΚΙ,, ἄγη. οορ. Τμάτι., ΤΡΏΕΙ. ἙΕάὰ. (εχο. Μυτ.) ε- 
Σ ᾿ ἐρης σὲὸ ἜπΙη σάν (μα, ἢ ΜΜΑΒΌΕΡ, 17, 31 δὲ αἱ., 

Ἑετ ει. τῶν ἐκ. Μυτ. βυρροβεθβ 
» 6, ἢ, β,, νξ: δ. 5γυτζ., 
πὶ εκ ννὰβ τιεη ἰπ πηαγρὶπ ἴο ἐχρί δὶπ εξαν.» 

ποῖ ἐουπὰά εἰξενμεῖε ἰπ ΝΟΤ., ἀπά τπδὲ δὸ ἴῆ οιτοπεουβ ἰπβογίίοη οἵ τὨὶβ εκ δῆες 
τῶν ριοδυςεά τὴν εκ νεκ. ΤΗΐβ 18 ἱπιρσγοῦδθὶς. 

5 ἜΒΑ, ἀ, ε, ἔ, 5, [γσεῆ., Απιρσϑι. δὰ ἡ ηδη δεδικαιωμαι (Ε6" δικαιωμαι, α" 
δικαιομαι). 

480 εὐά. νυ ΟΑΒΌΚΞΕΣΚΙΙΡ, ΟἸεπι., Επ8., Μαγο., Οἷσ., Ευτῃ.οοά., Ὑμάτι. 
Τί. οι. καὶ ἢ 9 ὉΠ ΕΡ ΕΟ, 30, 112, ἅ, ε, ἢ, α, νᾷᾳ., Τετι., ΗΙ]., Νὶςϊοτίη., Απιῦται. 

50. ΠετἙξτ εν, 6γ"", Τετι, 

6 80 ΒΟΌΞΕΚΙΡ, Εἀά. κατελημφθ. »νἱῖῃ ΑΒ" Ό ΕΘ. 

θεϊίενεῦ ἰ8 τῆς εἴεοςις οὐ Ηἱδ8 νὶςοϊ 
ονὲς ἀεδῖῃ δηά ἰη; ἴπδὶ νἱςίοσν νος 
48 ρίνεη Ηἰπὶ 411] ρονεσ ἰπ πεᾶνεῃ ἂπὰ 
εαγῖ; ΠΟΙ Θπαθ]εβ Ηἰἱπὶ ἴο ἱπιρασὶ 
οὗ Ηἰβ ον [πὸ ἴο ἴῆοβε ννῆο ἃγὲ ἰπ Ηἰ8 
{εν εδι. 1 ἰἴβ ποῖ ἔπε πο Ἰίνε Ὀυῖ 
“ΟἾσίβὲ ᾿νε ἴῃ ᾿ ἴπεπ]. ὙΠε ογραπὲς 
οοπηαχίοη δεῖνεεπ ΟἾγίϑε δηὰ πε 
ΟὨμγβιίδη 18 ἔπε τερυϊαιηρ ἰάεα ἴογ ἴδε 
Αροβιῖῖε. ΟἸσίβὶ ἰβ, 45 ὲ Ὦδνε βαϊά, ἔπε 
Ηεδά δπὰ τεργεβεηίδῖῖνε οὐ δυγιδηΐϊγ. 
Ηξεηοε ςοπέοστη ἴο ΟΠ σίβι (Ε οπ). νἱ!!. 20, 
προώρισεν φους τῆς εἰκόνος τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ) 111] αἰοηρ ἴπε 1ἴηε, θοϊἢ ἴῃ 
Ἡνίης δἀπά ἁγίηρ, ἰβ ἃ τεΐυγσῃ τὸ ἴδε 
ἀϊνίηεἸ]γ-Ρυτγροβεὰ ἴγρε, ἴοσ τίδῃ νγᾶβ τιδὰς 
ἴῃ ἴδε ἱπιᾶψε οἵ ἀοὰ (8εε ἴος. εἷέ., εἰς τὸ 
εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελ- 
φοῖς). “Ιη τΠ18 πὶ ἐΟΥ ΝᾺ οὔτῆε ἀεδῖῃ 
δηὰ τἰβίηρ οὗἩ ἴδε Ἰ,οτὰ 1εβυ8. {τ 
ἅτε ἴῆχες βίδρε, οουγεϑροηάϊπρ ἴο ἴπα 
Ετίάαγ, ϑαϊυτάαγ δηὰ ϑυπάδνυν οὗ Εδβίεγ- 
τἰάε. ΟἾτῖβι ἀϊεὰ ἔοσ οὖσ βἰπβ: Ης ννὰβ 
Ὀυγίεὰ: Ης τοβὲ δραὶπ ἴδε (πἰγὰ ἀδγυ. 
80, ΌΥ σοηδβεαυξηςς, "1 δπὶ οσυςϊδεὰ 
ψ ἢ ΟἸγίβε : πὸ ἰοῆρεῖ ἀο 1 [ἵνε: ΟἾγῖβι 
Ἰίνεῖδ ἰπ πλο᾿᾿᾿ (Εἰπάϊαν, ΟΘ αἰαὶ. ἴῃ Εα- 
2ος. Βέδίε, ῬΡ-. 1590. Οπ ἴπε ψποῖς 
Ἰβουρμς οὗ 1ῃ8 ραββᾶρε, 5βεὲ Ῥβδίάδγεσ, 
Ῥακιϊδνέσηι, ἰ.ν» ῬΡ. 160, 192-207; ΠεΏΠΕΥ, 
Ἑλῤος., νἱ., 4, Ῥ- 200 ἢ. 

ἘΓ. 11. εἴ πως καταντ. ΤὨΐβ ςοη- 
δι πιοιίοθ οἰοβεῖν οοισεβροπάβ ἴὸ ἴδε 
ἩΗοχηεεῖς ὑβαρε οὗ εἴ κε οἱ ἥν (15 ἴῃ 
Οἀν-:-., 3, 83, πατρὸς ἐμοῦ κλέος μετέρ- 
χομαι, ἤν πον ἀκούσω) ψνπεῖε {πε ὕτο- 

[αϑβῖὶβ γσϑβὶὶν σοηϊδὶῃβ ἰπ ἰἴ8ε 18 [8 οὐνῃ 
ἀροθοοῖς “ΨΈΙΟΒ Τσοπβίβϑῖβ οὗ δῃ ἱπιριεὰ 
1άςα οὗ ρυγροβε" οσ πορε (βεε ἀοοάνϊη, 
ΜΤ.,,ν. τ8ο; Βυτίοη, ΜἪῺΤ.., 8.276; Ψιεδα, 
1, ΨΜεγδε, Ῥῃ. 62, 116). Ηδετγε ἴδε οἴδυβε 
ἰ8 αἰπιοδὲ εαυΐνα!επὶ ἴο δηῃ ἱπάϊγεςς φυεβ- 
ἴἴοη. Τῆς ἘΒεβυιτεςξίοη 18 ἴῃς Αροβεῖε᾿ 
ξραὶ, ἴον ἴὲ ν}}1 πιεδῃ ρεγξεςῖ, ἀπργοΐκεη 
πον ]εάρε οὗὨ ΟΠγίβε δηὰ ἐε]ουυβῃῖρ 8 

Ηἰϊπι. Ῥδὺὰϊ Κπονβ ΟΥ̓ ἐχροζίεπος ἴδε 
ἀιδηςσυ τ οὗὨ τεπηδίηΐηρ ἰογαὶ το τῃς επά, 
οὗ Ῥεΐηρ 80 σοηΐοττηεὰ ἴο ΟΒγίβι᾽ 5 ἀεαιῃ 
τδαι τπε ροννεσ οὗ ϑἰπ ὙὙ}} ποὶ σγενῖνε 
118 πηδϑίεσυ ονεσ πὶ. 80 ἢδὶβ ἀρρᾶσγεις 
υἀποεγίδίπιν πεσε οὗ τεδοπίπρ ἴδε ροδὶ ἰ5 
ποῖ ἀϊδίγσυϑβὲ οὗ αοἷ. [Ια 15 ἀϊβιγυεξι οἵ 
Ἠϊπιβεῖξ. [ἐ εππρμαβίβεβ πε πεεὰ με ἔδεϊβ 
οὗ ννδῖς 685 πᾶ οοπβίδηϊ βισινίπρ ((γ. 
διώκω, νεῖ. 12), [εϑὲ “ Βανί ργεδοδεὰ ἴο 
Οἴδμοῖβ "με ““Ὀε ἔουπὰ ἃ οαδβίανναυ "᾿ (1 
Οοτ. ἰχ. 27. ν. 24-27 οἵὨ τῃϊ5 οδδρ., 
δἰοὴρ ἢ Εοπι. νἱῖϊ. 17, ᾶἋτὲ {δὰ Ἀεϑῖ 
Ῥάγδίϊεὶ το ἴπε ραββᾶρε Ὀείογσγε 58). Βαϊ, 
οὔ ἴδε οἵδεσ βἰάβ, ἢε 18 αἰννᾶυβ γετηϊηεὰ 
ταὶ “ἐλι] ἰ5 Ης τπδὲ οδ εῖ ἢ γου"" 
(τ ὙΠ 688. ν. 24).---καταντήσω. Ῥεοξαϑὶν 
δοτίβε συ δ) υηςεῖνε (45 σοττεβροπάϊηρ τὰ 
καταλάβω ἰπ νεῖ. 12).---τὴν ἐξαν. τ. 
μεκρὲ ἀρ ϑτννν ἐεϑνι υαφενερ δηὰ ἰη- 
τεγηδὶ, βδυρρογῖβ ἴῆς γεδάϊηρ τὴν ἐκ νεκρῶν. 
ἐξανάστ. 18 ἔουπά ἐῤωστσο εἶβε ἴῃ Ν᾽ 
ἃπὰ πενὲσ ἰπ ᾿υΧΧ, [πῃ ἰδῖεν ατσεεκ ἰὸ 
τηδδη8 “ ἐχρυ βίοη ᾿". [τ ὁσουζβ ΟὨΪΥ Βετα 
ἴῃ τῃῖ8 βεπβε. Ηοΐβι. βυρρεϑβῖβ τῆδὲ ἔξαν. 
ἰδ υϑεά ἤετε οὗ τῆς δοῖυδὶ τεβυγγεοκίοπ, 
Ὀεοᾶυδβε ἀνάστασις ν»ᾶβ υϑεὰά ἀδονε οὗ 
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θεϊϊενεῖβ ἢ ἀη εἰμίοδι, ἰάδαὶ] τηεδπίην. 
νε διε ἀϊβροβεὰ το δεῖϊϊενε (νι Νν 8. 
πὰ οἰ μεῖ8) ἴπδὶ Ῥδὺ] 5 τ ϊπ κί οπἷγ οὗ 
τδε τεβυϊτεςίοη οὗ δεϊϊενεῖβ (ο. ΡΒ8. 80]. 
ἴπ. 13-16 ἐοσ }ενίβῃ ᾿πουρῆϊ οἡ {π|8 βυδ- 
)εςι, τἰλς τπουρσῆς ψνΠ ἢ Πδὰ Ὀεεη Ῥδυ 5 
ΤΠΕΠΙΔΙ Δἰπηοβρῃασα). ΤῊΪΒ 8 8 υ81.8] 
βιλπάροϊηι. ἴπ πε ἕαπιουβ ρδββᾶρε 1 
(ος. χν. 12 ἢ. τὲ 18. ἐχοϊυδίνεϊ νυ οὗ ΟἾτγίβ- 
τίδηβ ἢες βϑρεᾶκβ. δε πᾶνε πο ἱπέοσσηδ- 
εἰοπ 45 ἴο ψῆδαὶ ἢς ἰαυρῆς τεραγάϊηρ 
ἃ Βεηετζαϊ γεβυσττεοϊίοη. Βαϊ σοπδιδετίηρ, 
τηδῖ ἴξ 15 νυ βροπίδπεοιυβ, ἀγῖ]ε 88 ἰεϊέετβ 
νε ἢδνε ἴὸ ἀο, ἀπά ποῖ υἱῖῖ τπεοτετοδὶ 
ἀϊδουδδίοηβ, ἰξ ννουϊὰ δὲ παζαγάουβ ἴὸ 
ΒΔΥ ἰδαὶ με ἱρπογεὰ ος ἀεπίεὰ ἃ ρψεπεσαὶ 
τεβυττεςιίοη. ΕῸΐ Πἰπὶ ἴπε τεβυγγεςείομ 
οἵ Οῃγίβείδηβ ἀερεπάβ οὔ ἀπά ἰβ ἽἿοη- 
οτπιεά τὸ ἔμε γεβυζτεςκίοη οὗ τπεὶς [ογά. 
“Τεἰοππιαπη (ἀμ ενοείελμηρ μ. Οενίοδε, Ὁ. 
467), ςοπηρᾶγίπρ οἤδρ. 1. 23 Ὁ τι18 
ῥλβδαξο, οἱ ἀ5 τπδὲ Ῥδὺυϊ, δ πουρῃ ἢς 
ἘΤῚ τερίαςεὰ της ἰάεδ οὗ τεβυγγεοιίοη ΌῪ 

ἴδπλι οἱ ἃ ςοπιπυουβ εχίβεεηςε δῆτες ἀεαιῃ, 
ΟοσΔβί Ων (45 Πεγε) υ8ε5 ἴῃς ττλάϊοηδὶ 
ἐεγηιδπκὲ ἱεελπίοί. ΤΉΪ5 πῆᾶὺ Ὁε 8οθ. Μοτσε 
ῬΙοΟΌΔΟΪΥ αἱ οτς ἔζης πε ψουὰ κχίνε ῥὑτο- 
τηΐϊπεηςς ἴο ἴδε τβουρῆις οὗ υηϊπιετγαριεὰ 
{ε]ΠἸοννβὮΡ νὰ ΟἾτῖδε αἴτεσ ἀδδῖῃ, ν Ἀ11Ὲ 
Ὧι ἀποῖδμες δὶβ ἰοηρίηρβ ψουϊά ςεπῖσγε 
τουπά τῆς ρτεδι οτἰ 818 νῆεη ΟἸγίδι βῃουϊά 
δοκπονϊεάρε 411 Ηἰ5 δι έα] βεγνδηὶβ δηὰ 
ταλίκε {πὲπὶ 1] βῃδγεσβ ἰη Ηἰβ ρίογυ. 1 
ἷβ ὕοῖ ἴο ὃς ἀουδιεά τδδὶ Ραυΐ, Κα τῆς 
τεϑὶ οὗ πε εν ΟΠ γίβείδῃβ, εχρεοῖεά ἐπὶ 
οτίβὶβ βοοῦ ἴο ζοπΊε. 

νγν. 12-|6:. ΤῊΞ ΜΑΕΧῸΡ ΤῊΗΕ ΜΑΤΌΞΕ 
ΟἨἩΚΙΒΤΙΑΝ,- ΤΟ ΡΚΕΒΒ ΒΟΚΨΨΑΒΌ.---Ν εν. 
12. ΎΒετε 15 ἃ ουτίουβ ἀϊθει- 
ξῆςε (5εε ΝΥ-Μ., Ρ. 746) Ὀεῖννεεη τε υ8ς 
οὗ (8ῖ8. ρῆγαβε ἴῃ οἰδββϑίςδὶ ἀπά πῃ Ν.Τ. 
ατεεῖς, λέγω ἴ5 απάετβιοοά ἰη Ὀοι᾿ οᾶβ68, 
Ῥυξ ἴῃ ἴδε ςἰαββίςδὶ ἰδηρυᾶρσε ἴπεὶ ἀϑᾶρα 
15 τβειογίςδὶ - “ ποῖ οπῖυ, δυῖ". Ιῃ ΝΤ. 
ἰξβ ρυζροβε 18 ἴο συαγὰ αραῖπϑε πηϊβιιηᾶετσ- 
βιδπαάϊηρ, “1 ἀο ποῖ πιεδῃ τδδι,᾽" εἴς.--- 
ἔλαβον. Τε δοτγῖβι ϑ.π|8 ὉΡ ἔπε Αροβι θ᾽ 8 
εχρεσίεηοςβ 88 [Ὧσ 848 ἴπῈ ροὶπὶ ἢς ἢ8 
τεδοῃεά, Ἰοοκίπρ αὐ ἰξ (ἢ τῃς ἀδυδὶ 
ἔοτοε οὗ 186 δοζιβ1) 48 ἃ βίπρὶς ἕλοι. [}ἢ 
Ἐπρὶιϑη, οὗ σουζβε, νὰ τηυϑὲ ἰγδηβὶδῖς, 
“ΝΟΣ τλδὲ 1 λαῦε αἰγεδὰν διϊαϊπεά ᾽᾿ (80 
Ἐ.Ν.). [Ιπ στεεκ ἃ βῆαγρεσ ἀϊβιϊηςτοη ἰ8 
τηδάς δεΐνεεπ ρᾶβϑὲ ἀπά ργεβεηι. ΟΚ 
]οΒη χνῖϊ. 4, ἐγό σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς 
γῆ- τὸ ἔργον τελειώσας. [ἱ 15 πεεάϊεδ58 
ἴο 45Κ Ψψῆηδῖ 18 τῆς οδ͵εςι οὗ ἔλαβον. 
Νοης ἰβ τεαυϊγοᾶ, ἰωβῖ 45 ννγὲ βρεᾶκ οὗ 
“ διἰδιηίπρ. Ηε δδβ ἴῃ νῖενν 41] τῆι ἰ5 
ἰηνοῖϊνεά ἰπ νυἱππίηρ ΟΠ γίβὲ ἀπά Κπονΐηρ 
Ηἰΐπι. Ῥγορδθὶν τπ8 τεπιδίηΐπρ νεσβ6β οὗ 
ΑΠΙΒ ΡΑγάρταρῃ ἅτε ἃ οδυϊίοη ἴο βοπὶε δὲ 
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ῬὨΣΠΡΡΙ ννμο ψψεσα οἰδι πλίπρ ΒΙΡῊ βαποιί τυ, 
δηὰ 80 δβεοιίῃρ βϑυρεγίογ αἷγβ τοννασγὰβ 
τπεῖς Ὀγεΐδσεη, ΤΗῖβ ψουἹὰ πδίυγα!ν Ἰεδὰ 
το ἱστίδείοη ἀπὰ εδ!ουδίεβ.---τετελείωμαι. 
Τῆς ἱπιεγεβεὶπα νατίδπὶ δεδικαίωμαι (εὐ, 
1: Οος. ἱν. 4 18 Ρίαϊἰν νεγῪ ἀποίεηϊ, ἴπ 6 
ξἶοδδ, ρσορδοϊγ, οὗ βοπῖς ρίουβ Ἴορυίβὲ 
ΨΠῸ ἱπιαρίπεά παῖ τῆς Ὀϊνίπε 81Δς οὗ 
βαποιβοδιίοη ννᾶβ ἰεῖ ἴοο πῆυοῃ ουὖἱ οὗ 
βίρῃι. τελειόω ἰ5 ἃ ἐλνουτῖτε νοτά οὗ ἴδ 
ντίτοτ τὸ τς Ηερτγεννβ. [ἐ πιεᾶπβ {ΠΈτα ΠΠν 
“0 δείηρ ἴο ἴδε επά᾽ ἀειεττηϊηεά ὈγῪ 
αοά. ϑεε ΒΙεεκ, Ηεὺ. Βνῖφί., ἰϊ., τνὔ 
Ρ- 299. Α ΕΠ ΕΙΗΚ ῬΆταΙεὶ ἴο οὖς ραββᾶψε 
15 Ρμῖο, "ερ. Αἰΐερ., 1ϊ., 23 (εἀ. Οοδη), 
πότε οὖν, ὦ ψνχή, μάλιστα νεκ οφορεῖν 
σαντὴν ὑπολήψῃ; ἄρά γε μὲ πῇ ν 
τελειωθῇς καὶ βραβείων καὶ στεφάνων 
ἀξιωθῇς, ἔσῃ ὰρ τότε φιλόθεος, οὐ 
φιλοσύμωτοῦ. δίνω. [18 ὑππεοαββασΥ 
ἴο δβϑυπιθ τῆς τιείαρμοι οὐ τῆς σδςε- 
σουζβε. δι. ἀπά κα' γω ΓΕ ζοτΙτγα- 
ἰδεῖνε νγογάβ (δι. εβρ. σεχυεηὶ ἴῃ Ῥαιυ]) --- 
“ βεεἰς ἀπά βηά,᾽" “ ρυγβυε ἀπά ονετίδκε". 
Ο. Βοπι. ἰχ. 30, Εχοά. χν. ο (ΧΧ). ΟΥὨ 
οουτϑθε ὉΟΪΏ πιὰν δε υδεὰ 1} ἃ τηεῖδ- 
ῬΒοτίςδὶ ςοϊουτ. ΟΛ 1 Οον. ἰχ. 24, δπὰ 
αἰβο 2 Οἴεσμ. χνΐἱ. 2 (φυοιεὰ Ὀγ ΜΝΌΒΙ].). 
--Οῷὡὶ καὶ καταλ. ϑεε οη εἴ πωξ καταντ. 
δεῤγ. Τῆε βυδ)υποῖίνε Πέτα ἰ8 ἀε! θογα- 
εἶνε 45 δεΐπρ ἴῃ δὴ ἱπάϊγεος αυεβιίοη (8εε 
ΒΙ458, Ογανερι., Ρ. 2ο6). ἯΝνε Ρεϊϊενε καί 
ουρῆι το ὃς ΜΠ ἢ 88 ἰδ ννουἹά νεσ δαβ}}ν 
Β'ῖρΡ ουἕξ δεῖοτε κατ. [ἴἱ διηρμδβίβεβ ἴπῈ 
ςοτγεβροηάεπςος υἱἢ ἴπε (ο] οννὶπρ κατε- 
λήμφθην, ἀπά πιδΔῪ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ὃς ἃ βοζί οὗ 
Τοοττεοιίοη οἵ εἴ πως ἴῃ ἴῃ ργενίουβ νεσβε, 
“12 τῆς Βορε ἰδὲ 1 πᾶν τεδ!ν ρτᾶβρ (0 
"ιν Ῥατὶ ἴῃ ρταβρὶπρ). Ηρί. 4υοῖεβ ΔρΕΥ 
ποτὶ Τυῖποῦ: “ εἰ ΟἸγίδὲ ἰδὲ πίομε ἰπὶ 
νοτάεηβείῃ βοηάεγηῃ ἱπὶ νεγάεπ, ἄδγαπι 
Με εἷπ ΟἩγίβι ἰβὲ, ἰδὲ Κεὶη ΟὨγίβε".-- 
ἐφ᾽ ᾧ. Ὑνο ἀϊδείηςι ἱπτετργοιδιίοηβ ἃγα 

8810]. δηά βαυδ}ν ροοά. ἴΐ πιᾶν (1) 
ξξΞ ἐπὶ τούτῳ ὅτι, ““ἴοτ ἴῃ]8 τεᾶβοῃ, 

υἱκ., τας 1,᾿" εἰς,, ος (2) Ξ- τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ, 
μαι τ ἃ νἱενν ἴο ψ μοι 1,᾿ εἴς. 
ΜΝΒΐοδενοσ Ὀς οδοβεη, ἴπε 56 η86 γεπηδὶπβ 
ἴδε βάτε. δ] ἴδυβ, ἃ8 ἴΐ νγεζγε, ἴδε γε- 
ΒΡΟΠΒΙ ἢν οὗὨ δ διιδίηίηρ ὑροη ΟἩγῖβι. 
Ἡγῖβι᾿ 8 στᾶβρ οὗ πἰβ ψνῃοϊε Ὀεὶπρ (κατε- 

Χήμφθηνν πηπϑί πᾶνε ἃ ἀεβηϊίς ρυγροβς 
ἰῃ 1. ῬΑ] 5 ΟἸγιβείδπ ργόρτεββ ἰ8 ἴδε 
ΟΠΪΥ ταϊηρ πὶ οαπ ςοττεβροπά (καί) ἴο 
μἷβ Ἔἀχρεγίεπος οἵ Ομ γίβε᾽ 8 βόννεῖ.---Χ. ᾿1. 
τοῦ ἰ8 ςοτίδίπῖν ἴο δε οπτιεά. [τ ἰ8 
ἀϊθῆουϊε το ἀεοϊάε ψδεῖμογ ᾿. οὐρδι ἴο 
Ἐε τεδὰ οὐ ποῖ. Τεγε ἰβ βογῃδ ἔοσςβ ἴῃ 
τῆς τεπιᾶγκ οὗ ΝΥ 8. {πδὲ ἴπεγε ννουϊά ὃ6 
πο πιοῖϊνε ἴοτ δά ἀϊηρ ᾿1., ψῇ!ς Χ. δἷοπε 
νου ἐο ον τπε δπδίορυ οὗ νν. 8-9 (8εε 
νν»8., ΤΑ, Ῥ. 88). 
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48, χἷν. 
ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ} 

ΡΝ τ΄. 

; Ο(ἱ. ἡ, ϑ.ν. τὰ (8εε ΒΙδβε, Ογ., 28)-288). 

ἴἰὩΏ ΝΎ. ϑεε ῃοίε ἐμ'ήῃγ. οΟἿἱν Βεγο ἴῃ Ν.Τ. 
ΜΝ κά. ν. 12. 4 ὅες Οἱ νέες. 12 ΣηΥ. 
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1 8εε ποίε ἐμπήν. 
ΤῊ νἱτ δοουδ. Οὔξῃ ψἱ (Βῖ8 ςοπείγη. ἰ 0ΧΧ. 

ΠΙ. 

13. ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ ' λογίζομαι 
κατειληφέναι " " ἐν δέ, τὰ μὲν Ἰ ὀπίσω ἢ ἐπιλανθανόμενος, τοῖς ὃ δὲ 

Ὁ ἔμπροσθεν " ἐπεκτεινόμενος, 14. κατὰ " σκοπὸν “ διώκω ἐπὶ ὁ τὸ 

τὰ Ἡεθ. νἱ. 10, χιϊὶ. 2 (υνέ ἢ φειΐι.). 
Ὁ ΤΗΐδ ρῃγδβε ουΐν Βεσε 

Ῥ Οηὶν Βεσζε ἰῃ Ν.Τ. Ἰοῦ χνΐ. σ3; 1.,ασὰ. 111. 15... 

180 ΚΙ,, Τμάγι. Τί,, νγ8. Χ. 1. νὰ ΑΡ, 47, 73, 80, 1ο0, «δες, θα, 
ΒΥΤΡ. τᾷ. οορ. ἅττῃ., ΟἾσ., Αὑρ., Απιδσεῖ, Τερ., ΑἸΖ,, Μγε. Χ. νὰ ΒΌΡΕ ΕΟ, 17» 
170, ἅ, ες, 5, 8ο. αἰἴδ., ΟἸεπι., Μασς., ΗἹ:., ΝἹςοϊογίη. 

3 80 [μΔ.ἢ., Ττρ., ΑΙΕ, νν8. (ΥΝ.Η. πιρ.) σὰ ΒΌΞΕΕΟΚΙ, ἁ, ε, ἢ, σ, νᾷ. δο. 
ΒΥΤ.5.Β. εἰ Ρ. Δγπ,., Τοτῖ., Οδσ., Νιοιζοσίη. ι, ΑΗ. (ἢ ονπὼ ψ ἴῃ ΣΦ Α ετ."Ῥ, 17, 
23", 31 εἰ αἱ., ςορ. «ἰῇ., ΟἸεηι., Βα5., Εὐτῃ. “σά. ὙΒάτι, 

3 ἜΘ, ἀ, ε, ἢ, 5, νᾷ. εἰς δε τα. 

480 ὈΕΕΟΚΙΡ, Βαβ., Οὔσ., Τμάγι, ἙἘάά. εἰς ἢ ΑΒ, 17, 73, 80, ΟἸεπι., 
Επυι.οοά., Ογτε. 

γες. 13. ἀδελφοί. ΤΗΪΞ ἀϊτεςι ἀρρεδὶ 
το ἴῆδπι βῆοννβ ὑπαΐ ἢς ἰβ ἀρργοδοῃιηρ ἃ 
τηδίίοσ νυ ὩΟἢ ἰβ οὗ βεγίουβ σοησεγη ὈοϊὮ 
ἴο δίπι ἀπά τπετ᾿.---ἐγὼ ἐμαντόν. ΝΝὮΥ 
ΒΏΟὮ βίσοῃβ' ρεσβοῃδὶ Ἐπιρἢῃδϑίβ ἡ [8 ἴξ ποῖ 
ἃ οἷεασ πίπε τῃδῖ ποτε Ψψεγε ρεορὶε δἱ 
ῬΒΠΙΡΡΙ πο ῥγίἀεὰ ᾿Ππαπιβεῖνοβ ου μανίηρ 
δταβρεὰ τῆς ρεῖζε οὗ τς Ὁ" τἰβείδη δὴν 
αἰτεδὰυ ἢ Ῥϑὺ] μδβ Ῥεεη τδοῖεν Ἰεδάϊηρ 
ὮΡ ἴο 118. Ηξε Ψ}}]} γίε!ά το πος ἱπ οἴεδσγ 
Κηπον]εάρε οὗ τῆς ἀϊδετεηςος Ὀεϊννεθη {πε 
οἷὰ δπὰ ἴδε πεν 11. Ης Κποννβ πιογε 
ΒΌΓΕΟΙΥ ἴπᾶπ ΔπῪ ἢονν σοπΊρΡ] εἴεἶγ με 88 
ὕτοκεη ἢ ἀπε ραθι. Ὑεῖ, ννηδῖενεσ 
Οἴδεῖβ τῆδυ 8ᾶν, δε τηῦβὲ δββυπις τῆς 
Ἰοννγ ροβίξιοη οὗ πα ννῃο ἴδ 8111} ἃ ἸΙβαγηεσ. 
τ πιᾶκεβ {π|6 ἀϊβεγεηςε ννμεῖμεῖ οὐ ος 
οὕπω ῬῪὲ τελὰ. ΤἝε δυϊπογίτἰεβ ἅσε ρσεῖν 
Ἔνεηὶν θαϊδηςεά.---λογίζομαι. ΤΠε Μοτὰ 
(οὔἴεῃ υϑεά ὃν ΡῬΔ0])} πᾶ8 ἴδε ἔογτος οὗ 
Ἰοοκίηρ Ῥδςκ ου ἔδε ῥγοςαβ8 οὗ ἃ ἀΐϊβουβ- 
δΒίοῃ ἃπὰ Ἷδιπλν ἀγανηρ ἃ σοποϊυδίοη. 
ΩΓ. Βοπι. νῖϊ. 18 (ἢ ποῖα οὗ 5}8:.). 
Τῆε Αροβεῖὶς ὄἼχργεββεβ ἢ᾽8 ἀθ θοσγαῖεὶν 
ξοττηεά ορϊπίοῃ.---ὄν δέ. ὙΠετα 8 πὸ πεεὰ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥν ἃ νεστῦ. Ηἰ8 Οῃσίβιίδη οοπάυςὶ 
8 δυϊητηθὰ Ὁρ ἱπ δὶ ἕο ]οννβ. Νέενεσ 
8δβ8 ἴπεῖς δε ἃ πιοῖς μη βεά 1ἰΐε τθδη 
παῖ οὗἨ ῬΔῸ] 85 Αροβιὶς δηὰ Ὁ βείδη. 
“ὙΥΉ δ ἃ|] ἰ8 βαϊᾷ, τῃε ρτεδίεϑβδι ασὶ 18 ἴὸ 
᾿ἰπλῖε δπὰ ἰβοίαιε οπεβεῖγ"" (ἀοεῖῃε).--- 
τὰ μὲν ὁπ. ἐπιλανθ. ὙΠεῖε ἅτε ἃ ἔενν 
Εχχ. ἴῃ οἰαββίοαὶ ατεεκ οἵ ἐπιλανϑ. νν ἢ 
ἴηε δοουβδῖϊνε, 6.9΄., Ατἰδίορξ., Νωδ., 631. 
Βυῖϊ ἴῃ {πε ἰαΐεσ ἰαπρυᾶρε ἴδετε νγὰβ δὴ 
εχισδογάϊπασυ Ἔχιεπβίοη οὗ {πε ὑδ6 οὗ [ῃς 
δοουβαῖϊνε. (8ες ΗδιζΖ., Εἰηπὶ., Ρ. 220 6) 
Ῥοεβ τὰ ὁπ. τηεδῃ ἴδε οἱά [ἰἴε, οὐ ἴδε ρᾶϑβὲ 
δβίδρεβ οἵ ΟὨσίβιίαῃ ἐχρεγίεηςε ἢ 1 τπὰ 
τηεΐδρῃοσ νεσα βίγι Εν ργεββεά, πο ἀουδὲ 
πε δῖε δ᾽ϊαγσηδενς υνου]ὰ οἰαίπι διΐεη- 

Μγιε. {πίηκβ ἴῆδιὶ ἐπι 18 ἐεχρδηδίογυ. 

ἴοη. Βαϊ ῥγεββίηρ τηείϊδρῃοῦβ 18 αἰννάυβ. 
Βαζαγάουβ. Απὰ ρδζδῖ!εὶ ραββαρεβ βεεσι 
σδίμεγ ἴο ᾿υδιιν ἴπ6 ἤγδι τηδαπίῃρ, ἐ.Ρ., 
7ετ. νἱῖ. 24, ἐγενήθησαν εἰς τὰ ἐδ ἐν 
καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔμπροσθεν (οἵ ἀϊϑοδεγίπα 
(οὐ Β σοτπηπιδπά8) ; [υκς ἰχ. 62, βλέπων 
εἰς τὰ ὀπίσω; ᾿οῇπ νὶ. 66, πολλοὶ τῶν 
μαθητῶν... ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω.-- 
τοῖς ἔμπρ. ἐπεκτ. τὸ 14πὰ τὰ ἔμπρ. δτε 
Ἰουηά ἴῃ Ηετοάοι. ἀπά Χεπορῆ. δγει- 
βίείη χυοῖεβ πιοβὲ δριϊν ἔτσοπὶ [ωυς., ἀε 
Καὶ; 12, οἷόν τεῖκεὶ ἐπὶ τοῖς γυμνικοῖς 
γῶσιν ὑπὸ τῶν δρομέων γίγνεται" κακεῖ 

γὰρ ὁ μὲν ἀγαθὸς δρομεὺς τῆς ὕσπληγος 
εὐθὺς καταπεσούσης, μόνον τοῦ πρόσω 
ἐφιέμενος καὶ τὴν διάνοιαν ἀποτείνας. 
πρὸς τὸ τέρμα κἀν τοῖς ποσὶ τὴν ἐλπίδα 
τῆς νίκης ἔχων, τὸν πλησίον οὐδὲν κα- ΄ 
κουργεῖ. [π υδίηρ [ἢϊ8 ςοπιρατίβοῃ, Ραυΐ, 
οὗ οουγβα, δάδριβ Ὠἰπιβεὶΐ, ἃ5. δϊποπς 
ατεεῖκβ ἀηὰ Ἐοπιδῃβ, ἴο ἃ ουβίοτῃ οἵἉ ἰδεῖς 
πδίίοηδὶ 16. Οἡ τῃϊ8 Κιπὰ οὗ δἀδαριδιίοῃ. 
866 84η δχοϑί]εηὶ ἀϊβουδββίοη ἴῃ ν εἰχβᾶςκεσ, 
ΑῤοΞί. Ζεϊίαϊέεν, ΡΡ. τοο-τος. 

γε. 14. κατὰ σκ. “1η τῇς ἀϊτεςιοη 
οὗ τῆς τηδικ.᾽ Ἐχδοιν ρϑγα]]εὶ 15 Αςῖβ. 
ν. 26, πορεύον κατὰ μεσημβρίαν. Ρετ- 
ΔΡ5 δκὶπ ἃγα υδ65 ἶκε Τῆυςγά., 6, 31, 
κατὰ θέαν ἥκειν; Ηοπι., Οάνγ55., 3, 72, 
κατὰ πρῆξιν (“ ἴοτ ἴτε 54Κε οἱ Ὀυδίπεξβ," 
Απλεὶβ- Ἡεηῖζα). [τ 18. πεάϊεββ ἴο ἀϊδ8- 
εἰηρυΐδα θεῖνεθη σκοπόν ἀπὰ βραβεῖον ἱπ 
τῆε ΑΡοβιϊεΒ ἰδουρῃς. Βοιῇ τεδ]]ν ροίΐπι 
το ἴπαὶ ἀπόγοκεῃ δπά ςοπιρίεῖε ἔς] ον ΞΡ 
8 ΟἾἸγῖβε νΠΙΟἢ ἰβ διαί πεὰ τῃγουρῃ ἴδε 
Ῥονεσ οὗ Ηἰβ τεβυτγγεςιίοη, [παῖ γεβυσγεο- 
οη Ὀεΐπρ ἴπε οοπάϊτίοηι οὗ τῇς Ὀεϊ ενεσ᾽ 8. 
νἱοἴοσγ ονεῖ βίη ἂπὰ ἀεδίῃ, δπὰ τηδλκίηρ τ 
Ῥοββί]ε ἔογ Πὶπὶ ἴο επίεσ πε ““Βουδβε ποῖ 
τηδάς ψ τ ἢ παπᾶ, εἴεγηδὶ ἴῃ τπε μδανεηβ". 
ὙΤΠε ρυγδεὰ 11ε ἴῃ Βεᾶνεπ ἴ8, ἰῃ ἃ ψνογὰ, 

᾿ 
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βραβεῖον τῆς "ἄνω κλήσεως 1 τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.3 
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18: ἐθο εκ, 

ὅσοι οὖν " τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν ὃ" καὶ εἴ τι " ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ " 5: ΠΝ 

τ Άοπ;. χὶ. 29; ἘΡΏὮ. ἱ. 8; Ηδεδ. 11. σ αἱ. 
ἐἰϊ. α΄ 

Ὁ ὅ8εὁ ποῖε ἑἐπΐήνν.0  σ Οοἱὶν δεζε ἰὴ Ν.Τ. 

1 Τεσῖ, ἀρρδγεπεῖν τοδάβ ἀνεγκλησεως. 

3 ἜΞΕενα, ἁ, ε, ξὶ ἐν Κνριω Ι. Χ. 

22], 30, 30, 41 αἷ., ΟἸεπι. φρονουμεν (80 [,ὅϊ. πιρ.). 

ῬοΙΒ {πε ροδὶ δηὰ δε ὑγῖζε. Οοπίγαβι 
ν ἢ τη 18. ἐχυϊεῖηρ τουρδε Ο»αν Κλαγ- 
͵)άνι, χχχνὶϊ. : “Ἴδε βῖδτβ ἂτεὲ βειτΐπρ δηὰ 
με ολγανδη βίδσγίβ ἔογσ ἴῇς ἄδννῃ οἵ πο- 
τοίηρ ".--ο-ίς τὸ βραβ. Τῆς Νοτὰ οσουτβ 
ἴπ Οοπιεάγ, [πϑοττ. πὰ Ν.Τ'. (1 Οος. ἰχ. 
24). ΟΓ τ Ο(ἱεπηι., ν., 5, ὁ Παῦλος ὑπο- 
μονῆς βραβεῖον ὑ ξεν, ΠοΓα ἴδ ἰ8 
ῬεΙδρΒ βυρρεβιεά Ὁγ οὖς λθϑαβε. 1ιἰ8 
Ροββί ον οὴς οὗ ἴποβα ννογάβ ννιο ἢ πιυβὲ 
δανε Ὀδεπ Τοπιτηοη ἴῃ ςΟἸ]οαυΐα] ατεεκ 
(υ. ἰδὲ πεᾳυεηι υ8ὲ οὗ βραβεύς), Ὀυῖ 
πᾶνε βυγνίνει ΟΠΪΥ ἰπ ἃ ἔενν Ὀοοκβ. εἰς 
ταυβὲ Ὅε τεδὰ νυν τε δεδὲ δυϊπῃοτίτεβ, 
ἴοσ, 88 [ἢ ποῖςβ, “ἴδε ρυίζε πιδυκβ {πε 
Ῥοοϊκίοη οὗ {πε ψοδὶ"". ἐπί [5 δῃ ἐχρίδπα- 
ἴογυ ρῖοββ8.---τῆς ἄνω κλ. “Τῆς υρννατά 
οΔ]]Πἰπρ." ὙΤῇε Αροβεὶς βεεπὶβ ἴο πιδᾶπ 
τδδιῖ τῆς βραβεῖον ἰ8 {πε ἄνω κλῆσις (50 
4180 [.1Ρ5.). κλῆσις ἴδ 1ῃε τεσ Ππῖς Δ] ννογὰ 
ἴῃ ἴδε Εριβ:168 ἴοσ τῆδι ἀδςίβίνε ἀρρεβᾶαὶ οὗ 
αοὰά ἴο ἴῃς βοὺ] ψυδίο ἢ ἰ8 τηδάς ἴπ [6ϑὺβ 
ΟΒγῖβι : τῆς οὔεν οἵ βαϊναϊίοη. Τβοβα 
Ψ ΒΟ Ἰἰβίεπ ἅγὲ ἀεβίρτιαϊεὰ κλητοί. Οὐ, 
Εοχῃ. νἱϊ!. 30 δηὰ ΗϊιΖπηι., Ν.Τ᾿. ΤΆ. ἰι., 
Ῥ. τός Η͂. Τηὶΐβ κλ. 18 ποῖ πιεσγεῖὶν ἴο “τῆς 
Ἰηβετγιίδηςςα οὗ τῆς 588ἰπίβ ἰπ ρῃς". 118 
εῇεςϊ πτυϑὲ ὃς βεθὴ ἰπ ἔπε βαποι βοαιίοη 
οὗ δα Ῥε]ενετβ 1 ὁπ δατῖῃ. Βιι Πετα 
ἴῃς αἀάδϊῆιίοη οἵ ἄνω βυρρεδβίβ παι ἴδε 
Αροβῖὶε 8α8 Ὀεΐοσε Ἀϊπὶ ἧξ ἢπ8] ἰββϑις οὗ 
ἴδε ςΔ]Ππρ ὑνὨΙ ἢ δεϊοηρβ ἴο ἴποβε ψνῇο 
Βᾶνα ἐεπάδυτεά ἴο ἴῇς επὰ, νῆο πᾶνε τῦῃ 
ἢ ραιίεηοε ἴῃς ταος βεῖ Ὀείοσε (δεπι. 
Τῆς ρῆγαβε βεεπὶ8 ἴὸ σδσσυ τῇῦςἢ τὰ 
βᾶπιε τηεδηίηρ 48 Ἡεῦ. 1. τ, κλήσεως 
ἐπονρανίον. (7, τπε βυρρεδβῖίνε οοτηπιεηὶ 
οἵ (Ὦς., τοὺς μάλιστα τι; τῶν 
ἀθλητῶν καὶ τῶν ἡνιόχων οὗ στεφανοῦσιν 
ἐν τῷ σταδίῳ κάτω, ἀλλ᾽ ἄνω καλέσας 
ὁ βασιλεὺς ἐκεῖ στεφανοῖ.--ν Χ, ᾿ἸἸ. 
ΑἸΕΠουρ ἰτ νου ρψίνε 4 βαιβέδοϊογυ 
δεῆβε ἴὸ ἴᾶκε ἴῆεβε ννογὰβ ἢ διώκω (50 
4.5... γτ., ΝΥ 8.), 18 18 ἕασ πόσα ἡδίυγαὶ ἴὸ 
7οῖη τπεπὶ οἰοβεῖν στ τ, ἄνω κλ. ΤῊΪ8 
18 ετηρῃδιίοδλιν ἐν Χ. ᾿Ι. Οη]γν ἴῃ Ἴοη- 
ποχίοη ἢ Ηἰπι Πμα8 ἴῃς κλῆσις εἰἴπετ 
ἴῃ 1861 οἵ ἰπ 118 ροδ] ΔῃΥ πιεδηΐηρ. 

νεῖ. 15. τέλειοι. μαι Ραὺυ] υπάετ- 
δίδπάβ Ὁν τέλ. γε δὴ Ἂδϑιϊν ἀΐβοονεσ 
ποῖ ἘΡῆ. ἱν. 13-14, Οοΐ. ἱ. 28, ἵν. 12,1 

Οος. ἱἰΐ. 6 (εὖ. 4180 ἴδε ἀεδβηϊίοη οὗἩ ἴδε 
ννοτὰ ἱπ Ηεῦ. ν. 14 τά κε ἱπ σοηπεχίοπμ 
ψ ἢ νἱ. α)ὴ. [πὸ 411] ἴπεϑε ραββαζεβ τέλ. 
ἀερεπάβ ὕὑρὸπ Κηαονϊεάσε, Κπονϊεάρε 
ξαϊηεὰ ὃν ἰοηξ Ἐερεπεηρε οὔ ΟΠτείβι, 
τεβυϊηρ Ῥοῖδ ἰπ Ἄοοηνί τίου δηὰ 
πηδῖυσιΥ οὗ τ(πουρδὶ ἀπά οοηάυοιῖ, [ἰ Βλ5 
Ὡοῖ 80 πιυςῇ οὖς ἰάεα οἵἉ “ρεγίεςϊ ᾽᾽ -ὰ 
“ἰ βαν 688," 248 οὗ “ρεσγίεςϊ " -Ξ “ μανίην 
τεδομεά ἃ ςεσίδίη ροίΐηϊ οὗ ςοπιρὶεἴθπεββ,᾿ 
8ἃ8 οὗ οπες ΨἘΟ δδ8 οοπὶὲ ἴο δὶβ ἢ}]]} 
δτονπῖ, Ἰεανίπρς Ὀεμίπὰ ἢὶπὶ ἴῃς βϊδίε οὗ 
ΤΠ ἀποοά (νήπιος). ΟΥ̓ οπᾶρ. ἱ. 9-1ο. 
11. βυρροβεβ ἃ γεπιϊηίβοεηζε οὗ ἴδε ἱεοὩ- 
πἰοΔ] τοσπὶ τέλειος, υϑεὰ ἴῃ ἴμε Μγίεσγίεβ 
ἴο ἀεποῖς τῆς ἐπί αεά, δῃὰ ἱπιαρίῃςϑ. 
Ῥδυ] ἴο βρεαὶκ νψἱτὰ ἃ Τεγίαϊη ἰσοὴν οὗἁ 

ορὶς δὲ ΡὨΠΙρΡὶ ψνῆο οἱαϊπιεά ἴο δε 
ἵπ τπ|β ἔοτιίυπαῖε Ροβίτ['ου 88 τεραγάβ 
τῆς ΟΠ τ βείαπ ἔδιῃ. ὙΠεῖε 8 πὸ πεεά, 
ἴο δβϑυγζὴβς ἤεσεὲ ἴδε ἰδηρυᾶρε οὗ τῇς 
Μγϑίογίεβ (48 Απγίοἢ βἤοννβ, )α5ς Απεὶκε 
Μγεἰεγίεμιυέξεη, Αδῖϊ,, 1804, Ρ. 146, ». 
1), οὐ ἴο βπὰ ἴσοῦν ἰῇ Ῥδυ}5 ννογάβ. 
ῬιοῦδῦϊΥ ἴπεῖς τύεγέ ΒοπὶῈ (866 οἡ νεῦ. 
13 507.) αἱ ῬὨΠΙΡΡΙ ψνῆο Ῥοδϑβιεὰ οὗ ἃ 
δρίσιευαι βυροτίογιν τὸ τες Ὀτείμγεη δπά 
ὙΠΟ τῆλ πᾶνα οδ᾽εὰ ᾿πεπηβεῖνεβ τέλειοι... 
Τί πᾶν ἢδνε Ὀξεη ἀυς ἴο Βρεοΐα] εαυΐρ- 
ταδεηΐ ἢ (ἢ ϑρίττ πιδηϊεβεηρ ἰἴ5ς6 1 τῇ 
βρελκίηρ στ τοηρυς8, εἰς. ὅες τ Οοσ. 
χὶϊ. ῥατεὶνι. Βυῖ Ῥαὺϊ ἰαἴκεβ ἴῆε ψοσά 
Βοιίου ΒΥ δηὰ ροίϊπιβ οὰυἱ ννῆδῖ ἰΐ ἱπνοίνεβ. 
[Ννεγηῖε᾽β δἰίϊεπιρε ἱπ δὲν Ολγίσέ μ. ἀϊε 
δῶπάς δεὶ Ραμίὶ., Ῥῃ. 6-7, ἴο βῆονν {πᾶὶ 
1818. ραββᾶρε ἰ8 πὸ δγρυπιεὴὶ δρδὶπβι 
Ομ εβιίδη ρεγεοιίοη ΒΙΘΒ. πε Ὀεϊΐενεβ 
Ῥδὺϊ ἴο δοϊὰ, τεβῖβ οὐ ἴδε εἴγοπεοῦυβ 
δϑβοοίδιίοη οἵ τέλ. νυν τὰς Μγείεσίεβ.} 
-τοῦτο φρ. [«εἰ υβ βῆονν Οὐγ ὨυπΊ8 ]ς 
οσοηνϊςτίοπ ἐμαὶ ψγα ἅγα 8111] ἕασ ἔτγοπι ἴῃς 
ξοῦὶ ψῃϊο νψνε ἀεβίσε ἰὸ διϊδίῃ.---καὶ 
εἴ... ἀποκαλ. Ιζ, ἰῃ τς οᾶ8δε οὗ ΔῃῪ 
βεραγαῖε ἀεῖαὶ! οὗ Ἵπδσγαοῖεσ οὐ Κποῦ- 
Ἰεάρε, γου ἱπιαρσίπε γουγβεῖνεβ ἴοὸ ὃς 
τέλειοι, ἴοὸ πᾶνε τεδομβεὰ (δε δίρῃεβι 
Ῥοΐπι, αοὰ ν»}} τενεδὶ τῆς τυτῃ (18ε ἴτὰς 
βἰδπάροϊπε οὗἨ Πυπη]γ)} οὐ 1818 τηδίϊες 
αἷθο. Τῆε ἔογπι οὗ ἴδε οοπάϊτίοπαὶ βεῆ-- 
ἴδπος βυρξεδβίβ [μαι Ρδὺ] Κηενν οὗ ρεγβοῃβ 
αἱ ῬΠΠΙΡΡΙ πο μαὰ εττοπεοὺβ νίεννβ οἡ 
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ν Μεῖι. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ ΠΙ. 

τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει: 16. “πλὴν εἰς ὃ " ἐφθάσαμεν,; τῷ 
χχνὶ. 30: 
τανε ας, αὐτῷ ἢ στοιχεῖν κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν.} 
κιῤϑι. 11. "Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ "σκοπεῖτε τοὺς οὕτω 
25. 

χ ἔσοπι. ἰχ. 31; 2 (οζ. χ. 14; 2 ϑδζω. χχ. 13; Οδηίΐ, ἰΐ. 12 αἱ. 
Σ Οοἷν Βεῖε ἰῶ Ν.Τ. 

(δὶ. ν. 25, νἱ. τ6. Ο(. οι. ἱν. 12. 
8 ΟΒδρ. ἱΐ. 4; Βοπι. χνὶ. σγ; Σ Οοσ. ἵν. 18; 6]. νἱ. σ. 

1 80 ΟΚΙ,Ρ, βυτσ. δῖδρρ., Οἢγ., Πδπι., Τμάσι. Εάά. τω αντω στοιχεῖν (Ἱπουϊ 
τῆς ννοτάβ δάἀδεὰ) ψἱἢ 3 ΑΒ, 17, 6γ" ", οορ. 88. δβἴῃτγο., ΗἹ]., Αὐρ. το αἀντὸ 

ᾧρονειν, τω αντω στοιχεῖν, ΠΕΕΟ, 23,31, 37, Ο.1.. νξ.» Εὐτἢ.οοά,, Νιοογιη., Απιδτγεῖ. 

3 80 Ττρ., ΑΖ, ἢ ΑΒΡΏΞΕΚΙΡ. Τί. ΝΥ 8., ΝΝ.Η. συνμ ψτ 9 ΒΡ ΌΠΕΑα. 

5 80 Τί. ΜΝ. νἱ ΜΑΒΌΠΕΘα. Υττρ., ΑἸξ,, νν8. οντως νἱτῃ ὈΞῈ ΚΑΙΕΙ αἱ Ρ, εἰς. 
ὅςεε ᾿ν8., ΤΑ. Ρ. 64, ννῦο ἐπίπικβ ῃδὲ οντω ἰβ οοππεοιεὰ ψἱἢ ἃ 5ἰπηῖῖδγ τεδάϊηρ δἱ 
ἦν. 1. 

τῆϊ8. δυδήεει. Βαϊ δὶβ Πίπι οὗ τεῦυκε ἰ8 
ἀεἰπἸσαῖεῖγ ρυς. εἴ τι κιτιλ. [τ ἰβ 

ἐλι-εἰομεά ἴο δίκα τΠϊ8 (5 Ηρι. ἀοεβ) οὗ 
τιεὶς Ἰυάρτηθηξ οα τπ6 ]υδαίθετθ. Ῥαὺὶ 
[48 ἐογροίίεη, ἔογ ἴδε {ἰπης, ἴῃ βρεοίδὶ 
δηχίες ἡ ΠΙΟὮ υνεῖσἢβ Ὡροι Πἰπὶ, ἀπά Ὧδ8 
Ὀεοοπιας δυβοιρεὰ ἴῃ ἴδε ρίοτγίουβ νἱβίδ 
ψΏΪΟΝ ἀπξοϊἀβ ἰδεῖ ἴοὸ τῆς ΟὨτίβείδη. 
καὶ τοῦτο κιτιλ. Α ἤτπιὶ οοηνίοτίοη οὗ 
τε Αροβεῖεβ. ὅϑεξε εβρ. τ ὍΟὐοσ. ἰΪ. τὸ 
(4πά ε΄. νου ϑοάεςη, 4δ[ῥαπαϊμηρεν Ο.ὺ. 
Ἡνεῖες. ρετοίάνιεί, Ῥ. τ66). 

ψες. 16. πλήν. [τ 18 αυϊΐε οοτηπλοη 
85 ἱπιτοάυοίπρ ἃ ραγεηιμεβὶβ. ““ΟἿΪγ ομς 
τοίηρ! 80 ἴδ δἂβ ΨῈ ἢᾶνε Ἴοοσῃξβ, ἵκθα 
ἴῃς Ρδῖῃ" (ΝνεῖΖβ.). Εος ἴπε ννοστά ςἤ. 
ϑομπηά, Αὐξέείσδηιμς, ., Ρ. 133, δπά 
Βοπίϊ2᾽ 8 7πάώεπ το Ατίβίοιϊε.---εὀἰς ὃ ἐφθάσ. 
ἴπ ἰαῖοσ στεεῖς (48 ἰπ πλοάδγη) φθάνω Π48 
Ἰοβὲ 411 ἰάεα οὗ απέϊεϊῥαίίοπ πιὰ βίπυρὶν 
ΤΑδΔΠ5 “ οοτης," “τεᾶοῃ ", ΟΥ̓ 2 Οον. χ.Ὶ 
14 (ἀπά δες ΗδιζΖ., Εἰη!., Ρ. τθοο; ϑοηγοός 
οὗ Ν.Τ. Ονεεὶ, Ρ. 156). “80 1[Δ᾿ δ ΨῈ 
Ὧανε οοπια." ἷπη Ψψϑδιῦ Ψ8. τῃϊηϊ5 
ἴπ τίρῃι φρονεῖν, οοππεοίίηρ ἴδε τνοτά8 
ἱπηπιεάϊατεῖν ἢ τοῦτο φρονῶμεν. ΚΙ. 
ΒΌΡΡΟΞΒεβ ἴῃε νόμος δικαιοσύνης, τεΐεττίπρ 
ἴο πε φαγιεσ ραζὶ οὗ τπε Ἵἤδρ. (εβρ. νεζ. 
9). Ὦοαβ ἢς ποὶ γαῖμα πιεᾶη ἴῃς ροϊπὶ 
τεδοπεά οἡ ἴδε δἄάνδηςε τονναγάβ ἴῃς ροδὶ 
(ε κατὰ σκοπὸν διώκειν), ν»Ϊοἢ ἰδ τῆς 
βυδήεςι ἀΐτες ον Ῥεΐοτε 18 πιὰ  Τδε 
ΕΓ υ8ὲ οὗ στοιχεῖν 5ΒεεΙη8 ἴο ᾿υϑι} 
1π15. ἰπτεγρσζειϊαϊίοη.-- -τῷ αὐτῷ. Ιἐ ἰ8, δὶ 
ἤγβε βἰρῃῖ, πδίυγαὶ ἴο τεΐετ τ. αὖτ. ἵπ|- 
ταθάϊδιοὶν ἴο ὅ ργεσεάϊηρ. Απά τΠϊ8 πᾶν 
Ῥε σίρῃε. Βαϊ ἴδεγα 15 πιυο ἔοτγοε ἰῃ τπ 6 
ἱπιεγργειδιίοθ οὗὐ [208., ψνῆο τεπάθσγβ 
“δῖ υ8 ΨΑἸΚ οη ἴδε σαριδ ῥρδίῇῃ ᾿ (80 4130 
ΗΙβ1.). Τῇε Ἔχπογίδιίοη ψνουϊὰ ἴπεη δὲ 
ἀϊτεςιϊεὰ ἀραίπβι τῆς ἀϊβετγεπος οἵ ορ᾿ πίοη 
δηὰ {εε]ΐηρ ννμίο ὑγαῖς οεγίδι ΠΙΥ ργεβεπὶ 
ἵπ τῆς ΟΠυγοῖ αἱ ΡΒΠΙρΡΡί, ἀπά 18 ϑὺρ- 
δεβίεά το Ῥαὺ] ὈγῪ ἴπε ἑτέρως φρον. οὗ 
νεσ. 15. Τδδὲ (Πἰ8 ννγᾶβ δῃ εαγὶν ἰηῖει- 

Βοῖὰ ἢς αἰιθυῖεβ ἴὸ πε αγοἰ ἰγαγίπαβ8 οὗ [86 ςοργίβξ. 

τεϊδιίοη ἰβ βῆονγῃ ὉΥῪ (δες νυ.͵. οἵ ΤᾺ. 
6 ννοσάβ κανονι τὸ αντὸ ᾧρονειν ἴροε 

Ἰουπὰά ἴῃ ἴῃς Ῥεβὶ Μ9595.) ἂτε ενϊ ἀεπιὶγ ἃ 
1.58 οὔ ἴδε ἰεχῖ. “ἊΟἼΪΥ, 50 ἔδσ ἃ5 νὰ 
ἄνες σοπιε, ἰεῖ 8 Κεερ ἴο ἴπε βᾶπιε 

ΡΔΙἢ." τῷ αὐτῷ ἰδ λη ἱπβίδπος οὗ ἃ 
ἀδιϊνε οοτηπίοη ἤει νεσῦβ οὗ “ φοῖΐπρ" 
δηὰ “νναἰκίησ"" ἵἱπ ΝΤ. ΟΛ Βυκῖηι., 
Οτανι., Ῥ. 184.--στοιχεῖν. Αἡ ἱπιρετᾶ- 
εἶνδϊ᾽ ἱπδηϊτῖνε ἰουπά ἱπ Ηοπι., Ατἰβίορῇ., 
Ιπβοσσ. (βεε Μείβεεσμδπβ, σγανε. ἀ. αἱ. 
Ἱησοῖνν., 8 88 Α; ίϊεδυ, ζε ἵενδε, 
147). ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ τμῖ8 υϑᾶρε ἰδ οἹοβεὶν 
ςοππεςῖοὰ ἢ τδ6 οτρίπ οὗἩ πε ἱπῆπι- 
εἶνε, ΨὨϊοἢ νν885 ἃ ἀδιίνε, 45 ἰ8 βῆονπι, 
4.8.» ὉΥ ἴδε ἰηβδηϊῆῖνα ἰη ἘΠρΊ5, 4.6.» 
“ἴορ ΨψοΚ᾽. ὙΠῚΒ πιρῃξ εἌβιν Ὀεοοπις 
δὴ ἱτηρεγδῖνε, “τὸ ψοσκ 1 Απδιορουβ 
ἰβ πε υδς οὗ χαίρειν δπά ὑγιαίνειν ἱπ 
1 εἰίεσβ. στ. ἰ5 οηἷγν Ἰουπά ἰπ Ἰδῖς ντίϊεγβ, 
Δ πουρῇ, τοι ἰῆς τεαύεηον οὗ στοῖχος, 
ΜῈ τῇδυ ἱπίεσ (Ππδὲ ἰξ πιυβί πᾶνε εχὶ «τὰ ἰῃ 
Θδε]εσ εἰπιεβ. [ἰτεσα!γ ἰξ πιεϑπ8 “ τηδγςἢ 
ἴῃ δ1ε". Μουϊε Με] οὔϑεγνεβ {πδὶ στ. 
τῆοτε ἴῆδη περιπατεῖν (πε οοπγηλοη Μοτά) 
βιιρρεβῖβ ἴδε ςίοῤ, τῆς ἀεῖδι}. 

νν. 1710. Α ΒΟῈΜΝ ΨΑΚΝΙ͂ΝΟ 
ΑΘΑΙΝΒΤ ΤῊΕ ΒΛΕΤΗΓΥ, ΒΈΝΒΟΑΙ, ΜΙΝΌ. 
πτνεσ. 17. συμμιμ. Τῆε ςοπιρουπά ἰδ 
δἰρτιίβοαηι. ὕπο σοπϑέηδε δὲ πϑπὰ τπεμέε 
((αἱν.). Ὑηΐβ επιρμδβίβ οα τπεῖγ ὑπ 
7υδεῖδεβ τῆς ἱπιετργεϊδιίοη οὗ τῷ αὐτῷ 
Ἰανουτεὰά ἃρονε. Ῥαὺυΐ 18 σοπιρεϊ!εά ἴὸ 
τλᾶκα Π΄5 οὐνῃ ἐχβπιρὶς ἃ ποσὰ οὗ {πε πεν 
1π||. τ 88 ποῖ 88 ἴῃ [υἀαίβπι ννβετγε ἴδε 
1» αν τεδὰν ἴο παπᾶ 85 ἃ ἤχεὰ εἴδη- 
ἀατὰ. Ὑπετε νναβ, 48 γεῖ, 0 ἰγαάϊτίοη οὗ 
τε ΟἨ γί βείδπ 11{ι.--σκοπεῖτε. Α Κεεη, 
οἷοβε βογυϊίπγ. ΟΥ̓ Βοπι. χνΐ. 17 (δυῖ 
ἴδοτα τὸ “" πιᾶσίς 8Ὸὸ 85 ἴο ἀνοϊ᾽".--οὕτω 
ῬιΟΌΔΡΙΥ ροϊπὶβ Ὀδοκ ἴο μου. ἴὲ βεεπὶδ 
τῆοσε πδῖυγαὶ ἴο ψίνε καθώς ἰΐβ ςοπηπιοη 
διατηεπίδῖῖνε οτος, “ Ἔνθ 88᾽".-τύπον 
τὸ (1) “ϑιδπιρ᾽᾽ οὗ ἃ ἀϊε, (2) “ΟΟΡΥ, 
ἤρυτα,᾽" 48 {πε βίδιωρ ὕξαγβ ἃ ἤρυτε οη 



16---ἰο. 

Ὁ περιπατοῦντας, " καθὼς ἔχετε " τύπον ἡμᾶς. 
πατοῦσιν, οὖς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς 
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18. πολλοὶ γὰρ περι- Ξῳ
 

ἴοβα ἢ. 6. 
ἃ ἐχθροὺς τοῦ "σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ" 19. ὧν τὸ ' τέλος " ἀπώλεια, « ὁ ΤῊ - 
ὧν ὁ Θεὸς ἡ "κοιλία, καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ ᾿ αἰσχύνῃ 

ε (οπίτδεδι ΟἱΔὶ. νὶ. 14. 
δ Βοπι, χνὶ. 8. 6, 

ἃ 8ες ποῖε ἐημγν. Υ. 1 αἱ. 
αἱ. Ε ϑεο ηοῖς ὑην. 

δευμάτων μίμησιν ἀρχέτυπον τιθέναι. 
8εε διε ἀϊογά, Εχῤοξίίον, ν., δ, Ὁ. 
380 ἢ. 

νεῖ. 18. πολλοὶ κιτιλ. ΤῸ ν»Βοπὶ 
ἄοεβ ἢε τείεγ ὃ Ρἰαἰπὶγ ᾿ῃοΥ ψγεσε ρεῖ- 
βοπβίπδίάε τῆς ΟΠγίβιίαπ ΟΠυσοῖ, Ποῦ ΡὮ 
ῬτοΟΌΔΟΙΪΥ ποὶ δὲ ἘΡΙΗΡΡΙ. ΤῊΙβ (ἀραίηβι 
5.) ἰβ θοσῆς οὔ Ὁγ ἴδε τις οἴ περιπατεῖν 
οοτηραγεὰ νἱἢ περιπατοῦντας (νεῖ. 17) 
πὰ στοιχεῖν (νετ. 16), Ὁ κλαίων ννῃϊοἢ 
Ψνουϊά πᾶνε πὸ πιχεδηΐηρ πεῖε ἰξ ποῖ 
Δρρὶϊεὰ τὸ ρῥγοίεβείηρ ΟἸ τι βιίδηβ, ἀπά 
ξασῖπες ΌΥ ἐχθρούς ψὨίοῃ τνουἱὰ Ὀε ἃ 
πλεῖ ῥἱδιϊτυάς 16 υδεὰ οἵ πεδίθεπβ οὗ 
7εννβ. ϑοζῆε (ε.9., ϑοῃίηζ, Ηογῖ, οπε, 
εἰς.) γοῖεσ τὴῖβ ράββαζε ἴο ἴπῸ βᾶτηε ῥμοῖ- 
80Π8 848 δα ἀεηουποαβ δ ἴμε Ὀερίπηίηρ οὗ 
τῆς οδαρίες, τῆς [υἀδϊβίηρ ᾿ἰεαοῆετβ. πὰ 
πὸ ἀουδὶ ἴδεν πιῖρμῖ δεν ὃς οα]]εἀ ἐχθροὶ 
τοῦ στανροῦ (ς΄. 68]. νὶ. 12-14). Βαϊ τδε 
Ιεδὲ οὗ ἔῆς ἀεβογιριίομ ἀρρ ϊεβ ἔδσ πλοσα 
δριὶν τὸ Ῥιοίξθοῖπα ΟΠ τί βιῖδηβ ννῃο Δ] οννεὰ 
τπεῖγ ΠΡεγῖγ ἴο ἀερεπεγαῖα ἱπίο Ἰίσθπος 
(α4]. ν. 13); ψῆο, ἥἴτοπὶ δὴ αδἰϊορεῖμεοσ 
βυρεγῇῆςϊαὶ νίεν" οὗ στδος, ἱπουρῆι Πρ μεν 
οὗ ςοπεϊπυϊηρ ἱπ βιη (Εοπι. νὶ. 1, 12-13, 
15, 23); 0, 8116 Ὀεαγίηρ ἴδε πδῖης οὗ 
ΟἨγῖβε, ννεῖς οοποεγηθᾶ οἡἷν νὰ {πεῖν 
ονῃ 8εἰἰηάυϊσεηοε (Εοπι. χνὶ. 1:8). 1 
ἴδετε ἀϊὰ εχίβι δὶ ῬΏΣΡΡΙ δὴν βεοϊίοη ἀϊ8- 
Ῥοβεά τὸ ἰοοῖκ νυν ἢ ἕδνουσς οἡ ]υἀδἰβὶπρ 
τἰεπάεποίεβ, τΠ|5 πηῖρῃς ἰεδά οἴμεῖβ ἴὸ 
εἐχδρξετζαῖς ἴῃς ὀρροβίῖε νὰν οὗ τῃϊηκίησ 
δηὰ ἴο Ὀεοοπὶς 4 τεδάν ὑγεὺ τὸ Απηῖϊιὶ- 
ποπιΐδῃ τεδοιϊίοω. Ῥοβϑβϑιἷν ραββαρεβΊὶκ 
18 ρῥτεβεηὶ δηά Κοπιι. χνΐ. τ8 ροϊπϊ ἴο πε 
ελείιεϑὶ θερί πηΐηρβ οὗ τπδῖ βίγσαηρε τηεάϊευ 
οὗ ἁἀοςιτίηεβ ννίο ἢ δἰογναγὰβ ἥξυειορεῖ 
ἰπῖο ἀποβιϊςίβη. Ὑμδὶ τ818 18 τς πιοσα 
πδῖυγαὶ ἐχρ᾽ δηδιίΐοη ββετηδ 4͵8οὸ ἴο ἔο]ϊονν 
ἕοτὰ ἴπε Τσοπίῖεχι. Τῆς Αροβῖὶς πδ5 δὰ 
ἴῃ νίενν, ἴτοζὴ νοῦ σσ οηινδγάβ, πε δάνδηςα 
ἰοννασάβ ρεγέεοϊίοη, ἴῃς ροϊπὶ αἰγεδυ 
«αἰιδιπεδά, τπε Κίἰπὰ οὗ οουτβε ἴο ὃς ἱπ|ῖ- 
τδιεὰ. [τ 86επῚ|8 τηοϑὲ διίίηρ παῖ πε 
δῃουὰ ννᾶγῃ ἀραίπβιὲ ἴποβε ῃΟ ῥγεϊεπἀ δὰ 
το ῬῈῊ ου ἴδε βίγαίρῃι ραΐῃ, θυϊ πο ννεσε 
τε] βιγαγίηρ οὐ ἀενίουβ Ὀγ- Αγ 8 οὗ 
τιθεὶς δπὶ Σ οἷν πολλάκις ν κιτιλ. 

μο᾽ 1 
αὐτῶν, οἱ τὰ Τίαι. ἱν. 

12: τ οι. 
[οπα. νΐ. 21; 2 Οογ. χὶ. 15; 1 Ῥεῖ. ἰν. 17 

Οτ. νἱ. 13; ϑίσαςβ χχίϊἑὶ. 6. ἴδεε ποῖς ἐπ Ρ. 

“ΦὙΠοπὶ 1 οἥδη υδεά το οΔ]},᾽᾽ εἴς. (ο 
αἶδο ατοιίαβ, Ηεϊησίςβ, Ηΐπ.). Ολ 
ΞἜβ.ἢ., Επνιθν., 48, οὕτοι γυναῖκας ἀλλὰ 
Γοργόνας λέγω. ΗαϊΖ. (Εὐπὶ., Ρ. 223) 
τεπηᾶσκβ παῖ ἰπ ἴῃς ατεεῖίς ἰβἰδπᾶὰβ ἴμεν 
ΕΔ μὲ λέγει οἵ λέγει με -Ξ “ΠΕ ΠΑΠΊΕ5 
πιε᾿ἡ. Ρδὺ] βρεᾶκβ ἢ 4 ἀερῖ δηὰ 
νεδεηιεηςε οὗ ἐξεϊϊπρ (πολλοὶ... πολ- 
λάκις.. . κλαίων) ΨὨΪΟΝ βυρρεδὶ ἢΐ8 
δεπυίΐηε ἱπιοεγεβὶ ἰη ἴποβε ἀϊβίογαὶ ΟὨτίβ- 
τίαπϑ νῇο δὰ οηςε βεεπγεά ἴο σεοεῖνε δἰβ 
τλδββαᾶσε. [1 ψ ἱπιαρὶπε ὑπαὶ ἴπε ἴεγπὶβ 
δε υ868 ἅτε ἴοο βίσοῃρ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ργο- 
ξοββίηρ ΟΠ σίβείδηβ, ννῈὲ τησδὲ τεπλετηθεσ 
τῆδὶ Ἠ6 βρεᾶκβ ἴῃ ἃ πιοβὶ βοϊειηῃ πιοοὰ 
ἃπᾶ ἔτοπι ἴῃς πίρμεβι ροίϊηϊ οὗ νίενν.--- 
τ. ἐχθροὺς τ. στ. τ. Χ. [ἢ ννε ἅτε σἰσδΐ ἰπ 
τακίπρ λέγω -- “6811, “παπιε,᾿ τοὺς 
ἐχθ. ν»}}} οοπηα ἰῇ 88 ἔπε τεπιοῖοσ δοουβᾶ- 
ἔνε. Οἰδεγννῖθε ἰϊ πιυδὶ Ὀς τεραγάθα 48 
δϑβι παῖε τὸ τῆς ταϊαϊῖνε οἰδιιβε, 28. 'π 
1 ]ομη ᾿ἰ. 25. Τῆς ἴσζὺς ΟΠτίβείδη ἰβ ἴδε 
τλδῦ ΜὮΟ ἰ8 ““οτυοϊβεά νὰ ΟἾτείδι," 
Ψ πο δᾶ5 ““οτυοϊβεὰ τπε βεβῃ ψ ἰἴ8 
Δῇεςιίοηβ ἀπά Ἰυδῖ8᾽"., Τῆς Οτοβδ ἰ8 ἴῃ 6 
σεητγαὶ ρῥγίποίρὶς ἰπ 8 1|ξε. “ΠῚ ἀτΥ πιδῃ 
1 σοπὶε δίϊοεσ Με, ἰεὶ μἰπὶ ἄδην ΒΙπιβοῖῦ 
δηὰ τᾶκε ὕρ Πίβ οτοββ δηά [Ὁ]]1ονν Με." 
ὙΠοβε Βετε ἀεβογίδεὰ, Ὀγ τπεὶς ἀπιῃϊπκίηρ 
βεἰ ἰπάυ!ρεπος, ταη ἀϊγεςιν ἴῃ πε τεεῖβ 
οἵ τηἰ5 ρεϊποιρίε. Τῆς βᾶπὶς ἱπὶπρ Ποῖ ἀ8 
ξοοά οὗ πιυςἢ τῆι ραβδ8εβ ἴογ Ὁ γί βιδητν 
ἴῃ τηοάογῃ 16. “ὟΝ Βο 88 ποῖ Κποννῃ 
Κίπάϊγ, βεσνίςεδθϊε πῆεπ πδηρσίηρς δρουῖ 
τῆς ΟΠυγομεΒ νντῇ ἃ τεαὶ ὑγεά]εθοϊίοη ἴοσ 
ἴδε δυδυγθαη 1 οὗ Ζίοη. .. δπά γεῖ 
ταεη οβς ἰε ᾿υ5ὲ βεεπιεά τὸ οπιῖϊ τπ 6 
Οσοββ οὗ Οἤσίϑβι" (Καί, οῤ. εἷξ., Ρ. 286). 
11 ἰδ φυῖϊς ργοδδῦϊε τπδὲ ῥδὺ] 'νουϊὰ ἔεεὶ 
τῃεῖὶς σοηάυςι 411 ἔπε πιοῖὲ κεεηὶν ἰη88- 
πλυ ἢ 88 [δίδει β πηρῃι ροΐηϊ ἴο ᾽ξ 88 πα 
Ἰορίςδὶ σοπβεφυεπος οὗ ἢίβ ᾿ἰρεγαὶ ῥχίη- 
οἰρίςβ8. 

Ψεσ. τς. ἀπώλεια. ΡῬαΑυ] τερατάβ (πε 
ἘΜΟ 88.168 ΟΥ̓ Πυτηδη 11 48 σωτηρία Δηὰ 
ἀπώλεια (1 Οος. ἱ. 18, 2 Ὅος. ἰϊ. 15-16). 
Τῆε ἰδιτοπῖδβ ἃ οοπηηοη Ῥνοσγὰ ἔογ "" ἀδβίγσυς- 
τίοη ". Ἔδεῖα ἴδ πλυςἢ ἰη ἴῃς ἘΡ 51168 ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΙΙ ἴδε εβἰδίεπμεπε οὗ ΗΪ Ζα. (Ν.Τ. 
ΤΆ. ἰΐ.ν Ρ. 50): “Τὸ ὃς ἀεδὰ δηὰ τὸ τε- 
τηδίη ἀεδά εἰεγηδιν, {πᾶὶ 5 το Βἰτῃ (Ρ4υ]) 
τπε τηοβὲ ἀσεδάζι! οὔ 1} ἱβουρσῃιβ᾽". (ϑίπι!- 
Ἰατῖν Καρίβοι, Ἐςελαίοὶ. ἀ. Ῥαμὶ., ῬΡ. 85, 

-" 

“ 

τ 
πη 
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ἘΣ ΣῈ {πίγεια φρονοῦντες. 20. ἡμῶν γὰρ. τὸ ' πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς 
ἴΏΝΤ. ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ "᾿ σωτῆρα " ἀπεκδεχόμεθα, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν - 

. 23. 
Ῥδδ. Ε Ὁ. (οι κίε 8). Α ποσγὰ ἰουηά (ννίἱ Θχςοαρ. οὗ ἔουγ ἐχχ. ἰῃ 1 Ὸκε᾿Β πτἰιίη κε) ΟὨΪΥ ἴα ἰδῖες 

οἱ ΝΤ. Ὧτ Οος. ἱ. γ; 64]. ν. 5; Ηεῦ. ἰχ. 28. 

1 δε ἃ, ε, ἔ, β, πὶ, ξ0. τη. δεῖ. βυσβοβ. εἰ Ρ. πιᾷ., ΟἸεπι., Οἵ., Ευ8., ΟὮτ., Ὑβάτι., 
Ογρ., ΗἸ!. 

134.)--- κοιλία. Μοὶ Τοπιπλ. σοπιραγα 
Ευροβ, Κολακ. 4, κο ν, ἃ 
“: ἀενοῖεε οὗἩ τῆς ὈεἾ γ᾿". κι 15 ὑγοῦδθ!ν 
υδεά 48 ἃ σεῃεζγαὶ ἴογτῃ τὸ ἱποϊυάς 411 [πὲ 
Ῥεϊοηρβ πιοβὲ Ἵβϑεητ αν ἴο ἴῃς ῬοάΥ, 
ἜΒΗ Ϊν 1{{ε οὗ πηᾶῃ ἀπά ἐπεγείογε ἱπεν δ Ὁ] 
Ῥειίβῆςβ. 715έογμνι υδηίεν πίέοέ : ποϑοίγωηι 
“ογῥμς αἰϊεγίέμν ; μέγμρίσμς σεδόνια σοπι- 
γνιμίαδὲίμν (Βεπε.. Ἡοτι(ϑ κἀαϊΞεἰς ΟἈγὶς- 
ἐαμὶέγ, Ῥ. 115 ἢ.) ϑυρροβεβ παῖ ψε βανα 
Βεοῖε ἴῃς βαπὶῈὲ ἀενεϊοριηεπε οὗ [υἀαῖδπι 
ΒΙΟΒ ἰ8δ αἰἰδοκεὰ ἴθ ΟΟἹ. ἰϊ. 2ο- 23. 
Βυϊῖ τ-Π18 ἴγρε οὗ πὸ ννγᾶβ ὉΥῪ πὸ τιεδῃ8 
ποηβηεὰᾶ ἴο [ενν8.--- δ. ἐν τ. αἰσχ. 
“ἜὙὙο Ὀοδβὲ οὗ ννῇῃδῖ 18 γεδ!ν ἃ ἀΐϊβρταςςα 
ἴο τοι." ΜΜνεῖβι, δρεὶν φυοῖεβ Ροϊνϑ., 
15, 23, ἐφ᾽ οἷς ἐχρῆν αἰσχύνεσθαι καθ᾽ 
ὑπερβολήν, ἐπὶ τούτοις ὡς καλοῖς σεμνύ- 
γεσϑει καὶ μεγαλανχεῖν. (Γ΄. Ρτον. χχνὶ. 
Στ, ἔστιν αἷσι ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, 
καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις. (80 
4150 ϑίγδοϊ ἱν. 21.) ΤῊ ΪΒ ννᾶβ ἀρρδγεπεὶν 
ἃ οὐττεηΐ ργοόνεσρ. Τῆς 1ἰπιϊτηρ οἵ αἷσχ. 
Βεῖες ἴο βεηβυδὶ βίῃβ 18 ἀουδιῇι)].---οἵ τ. 
ἐπίγ. φρον. [τ 5εεπη8 γεδβοηδῦϊε ἴὸ εχ- 
Ῥαίη τπε ποιηϊπαῖίνε 48 ἃ γεβυσηριίοη οὗ 
πε ορεπίηρ ψογάβ οὗ ἴδε βεπίεηςε, βυπὶ- 
φῇ Ρ τεγβεὶν τῃς ἐπβρήκυ με ἰπ ἀρεῖ 

. Μαζὶ χίϊὶ. 38-40. τι Ὑ- ΔΓΕ ΟΡ; 
ἴο τὰ ἔμπροσθεν οἱ τὰ ἄνω. Ουτίουδὶν 
Ράγδ]1εὶ 15 τε Ηοτηεσγῖς ρῆγαβε (Οἀγ95., 
21, 85), νήπιοι ἀγροιῶται ἐφημέρια 
φρονέοντες. 

νγν. 20-21. ΗΕΑΨΈΝΙΥ - ΜΙΝΡΕΌΝΕΒΒ 
ΑΝῸ 178 ΡΕΟΒΡΕΟΤ.-- ες, 2οθ. τὸ πολί- 
τευμα. “Ουτ Τςοπηπημοηνεδτῃ." (Τετ- 
10}1., γνενηοὶῥαίμδ. ΟΥρ., Ιτεῆ., σοπύεν- 
σαἰϊο.) ΤΠΕετδοιρδε 8 ςεγίδίπὶν βυρρεβιεὰ 
ΌγΥ ἐπίγ. φρον. ἴῃ νεῖ. 10 (115 15 {πε οτος 
οὗ γάρ). ΤΠΐβ ννοτ]ὰ Βδ5 ἃ οῃμαγδοϊεγίβεῖς 
βρίσιε οὗ [8 ονῆ. νου! ἀϊπεβ5 ἰ5 ἴμε σοπὶ- 
τοῃ δοπὰ οἵὨ οἰτἰΖεπβδὶρ ἰπ ἰτ. ὙΠοτγε ἰδ 
Δποῖδοσ σοτηστηοηννοδϊ ἢ, ποῖ οὗ ἴῃ ννοτὶ ἃ 
ὉΠ7ΟΒη χνηῖΐ. 36), νν πο ἢ ἰπβρίγεϑ 18 πιεσω- 
θεῖβ ἢ ἃ ἀϊδεσεπι ἴοπε οἵ 6. ΤΕΥ 
ἔρ6 6 Κ ἴδε τὨΐηρβ ἀῦονε ννῆεσε ΟΠ σίβε 
βἰτεῖἢ αἱ τῆς τίρῃς μβαπὰ οἵ αοὰ ". Ο( 4 
Ἑεν., 8, 52: Μοδὶς ἐπένι αῤογίμς ἐξέ ῥαγα- 
ἀἶδμς. .. ῥναεῤῥαγαία ἐδὲ παδιηάδαμίϊα, 
αεάϊβεαία ε5ὲ εἰυέας. ΤὮε 5:4}  δηᾶ 
Βεουσγ οὗ ἴῃς ῥαχ Κονιαπα (οῃς οὗ {δε 
ταοϑὲ ἑδνουσδῦϊα ἰηβπεηςεβ ἴογ ΟὨγίϑβι- 

δῃϊγ) Π]1εὰ της τΒουρπε οὗ {δε εἰπιε νεῖ 
ἈἱΕᾺ ςοποερείοπβ οὗ οἰεἰζεπβμὶρ δπὰ 1ἰ8 
ναῖυςε. ΤὨῖβ Μοῦ] βρεοῖδ!ν ἀρρεᾶὶ τὸ 
τῆς ΡΒ ρρίαπβ, ψνὯο πιυβὲ δᾶνε ῥγιἀεά 
ἘΠοτηβεῖνεβ οἢ ροββεββίηρ ἴῆε 22:5 7έαἱ- 
με ὙΠ. 811 [18 ρσίν!!ερε8 (βες Μασζαυδτάι, 
Κονιΐδοῖε διααίευεγιναίἑμπρ, Βᾶ. 1., Ῥρ. 
363-365). Αγαὶη ἀπά δραὶη Ρδὰϊ Ὠἰγηδβεῖξ 
ἰουπὰ δ᾽18 Βοπηδῃ οἰτ Ζεηβῃΐρ ἃ ΒΏσε ρῥτο- 
τεςείοη. Ῥεσθδρβ ἴπε υπ͵υδέ ἐσεδθῃεπι 
δε δαὰ τγερεῖϊνθεὰ ἰῇ πὶ Ἴδρδςοῖῖν δἱ 
ῬΏΠΙΡΡΙ (Αςἰβ χνῖ. 22-23, 37-39) τεβυϊ θά 
ἴῃ βεουγίηρ ἕοσς ἔδε γουπρ ΟἸγίβιῖδη σςοπ,- 
τηυπιτν ἃ σεγίδίπ ἱπητυηΥ ἔγοτη ρεσγβεςυ- 
τίοη τῃγου ρῇ τῆς ἔδνουγ οἵ ἴδε πιὰ ριδῖγαϊεβ 
Ψ»}Ο τηϊρῃὶ ἔξασς ἔπε σοπβεαύεποςβ οὗ ᾿πεὶγ 
δτοββ νἱοἰαιίοη οὗ Ἰυδιίῖοε. Τῆς ννοσὰ 
πολίτευμα Παὰ Ὀεεη δάοριεά Ὁγ ἴδε [εν 
ποπὶ ατεεῖ οἰνὶς 116 ἰοης Ὀείογε τῆι5 
Ἰεῖῖες ννὰβ ψτίτεη (δες Ηἰοΐκβ, Οἱαςείςαὶ 
Ἀευΐεισ, ἱ., Ι, ῬΡ. 6-7, οπ τε ψῃοῖς 5υδ- 
͵εοι οὗὨἨ ροϊϊεῖοαὶ ἰεσπὶβ ἱἰπ Ν. ΤῸ). Ο( 
ῬΉΠΟ, ὧς Οομπῦ. Σρὶηρ., Ρ. 78 (εά. 
Ννεπά!.), πατρίδα μὲν τὸν οὐράνιον 
χῶρον ἐν ᾧ πολιτεύονται, ξένην τὸν 
περίγειον ἐν ᾧ παρῴκησαν νομίζουσαι ; 
Αὐρ., ἀε Οἷν. )., χὶ,ν Σ᾽ (φυοιεᾶ ὃΥ 
Ὑολιο: τε 1,δπ Μεάϊδεν. Ηνγπηη, 
ὕυνὃς ]εγμδαΐενι δεαία, Ποία ῥαεὲς υἱδίο, 
νας εοηείγμ μγ ἐπ εαείἐς͵ ΜὲνὶΞ ἐὰ 
ἰαῤῥαϊδις; ἀπὰ βες Ηεδ. χ. 34, [485. ἵν. 4, 
Ι: ]Ἰοδπ 1ἷ. 17. πολίτ. 18 υϑεὰ -- ““ ςοπι- 
τιον "ἢ ἴῃ 2 Μδος. χί!. 7 δπά [1η- 
βογὶριίοπβ. Ὑεσε ἰβ ἃ ροοὰ ἀϊβουδδίοη οὗ 
ῬΔυ}᾽8 τεϊδιίοπ ἴο {πε βίδιε ἰπ Η]τΖπι., 
Ν.Τ. ΤΆ. τἴ., Ρ. 157 8..---ἐν οὐρανοῖς. 
Ῥαὺυ! μδά πὸ βαγίῃ!ὶυγ ποπιε.---ὑπάρχει. 
[18 Ρεγπαρβ υδεὰ ἰο δἀδὰ ἀϊρπίν τὸ ἴδε 
τπουρῆς, οτ, ροββί ον, ἴὸ ετῃρ μαβῖβε ἴδε 
ἰάεα οὗ βυϊβίδπειδὶ εχίβίεηος δηὰ γεβ] εν. 
(΄. ὑπάρχων ἱπ οἤδρ. ἰϊ. 6.---ὠξ οὗ. ἴτ 
ΒΕετὴ8 πεεάϊεββ ἴο πηδῖκα 118 δὴ δάνει. 
οὗ τεΐετβ αυἱε ἀϊγεοιν ἴο πολίτευμα (30 
4150 Βεηγξ., Ηἤη., 1υἱρ5., Ηοΐϑβι., εἴς.).-- 
καί τηλικβ ἴῃς τεδβοηδΌ]επεβ5 οὗ Ἰοοκίπς 
ἴον ἴπε ϑανίουγ ἔτοπῃ ἔπε Πεδνεπῖν οοσ- 
ταοηννεα!ῃ. Βεοδυβε {πεῖς πολίτ. ἰδ ἰπ 
πεᾶνεη {παν πᾶνε ἃ οἰδἰπὶ οἡ ἔπε ϑανίουτ, 
7.8 ὃ8 τῆς ῬΠΗΠΙΡΡίδη8. τοῖς τ ΒΥ 
Ἰοοκ ἔος ργοϊβοϊίοῃ ἴο Βοπις.---σωτῆ, 
ὕϑεᾶ, πο ἤσυδι, ἰπ ἴδε τες ππῖςϑὶ ἸΣεν οἵ 
ΟἸσίβιβ ἀεἰϊνεγδηοα αἱ Ηἰβ σοπηῖπρ (50 
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Όος. ἱν. 21. ὃς “ μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς " ταπεινώσεως ἡμῶν, εἰς ' τὸ 9 δα ὅσ, 

γενέσθαι αὐτὸ 1 ἃ σύμμορφον 3 τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν 
" ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαυτῷ ὃ τὰ πάντα. 

ῬΊΩΚε ἱ. 48 (1 ὅ6π), ἱ. 11); Αςῖδ νἱϊϊ, 33 (154. 111}. 8). 
Ἐουτς οχχ. ἴῃ τ ΕΡΆ. ἰἰῥ. γ; ΟΟἱ. ἰΐ, τ οἱ (οαωἱν ἴω Ρ). 

Χὶ. 13:15. 
Νο διβὲς 
ἐχχ. ἰῃ 
ΝΟΑ.ΙΔο 
δυΐδοῦβ. 

δ Ἑοτ ςοῃβίζῃ. δες ποῖ ἐγ. Εοπι. νἱϊ!, 20. 

1 80 Ὠδ εἴς, ΕΚΤΡ, Οἢν., τβάτι., ΝἹςϊογίη., Αὑς. ν 8η δηοίεηΐξ Βυρρ]επιεηῖς," Μγτ.). 
Ἑάδὰ. οπι. εἰς τὸ γένεσθαι αὐτο ἢ ΜΑΒῸ" 
ΣΏΔΩΥ Ἐδίδεῖβ. 

Ὁ, ἁ, ε, ἔ, δ, πὶ, νῇ. ξο. (0Ρ.» 

3 80 Ττξ., ΑἸξ,, νγ8., ΝΝ.Η. στὰ ΑΒΌΞΕΚΙ;Ρ, εἴς. Τί. συνμ. ἢ ΜΕΘ. 

3 80 ΜΉΟΏΞΕΙ,, νᾷ., ΟὨτιδα, Τβάτι,, Παπι., ΗἹ]. τίι., Ττρ., ΑΙἢ., Μγε., ΝΥ 8. ἀαντω 
(ἦν. Η. αὐτῷ) νἱῖν Μ"ΑΒΌΕΟΚΡ, ἀ, ες, ρ, Επβ., Ερίρα., Εὐεῃ., ΟὮτ. 

Αἶδο ΚΙ.), δυϊ βίτδηρεῖν τὰσα ἀπε] πα 
Ῥαβίοσαὶ Ἐρίβιϊεβ. [ἐ ςογγεβροπὰβ ἴὸ 
Ῥαυ] 8 υϑε οὗ σωτηρία.--ἀπεκδεχ. Τῆς 
Τοτηρουπά εἐπιρἤῃαβ,565 ἴπε ἱπίεπβα γεᾶγη- 
ἴῃς ἴος {πε Ῥαγουβία. [τ ἰβ πὸ ννοπᾶδσ 
ἴδὶ εαεὶν ΟὨγβεῖδπ τπουρσδς οεπιτεά 
τουπά δπᾶῖ {ἰπιθ. ὙΒετε 48 ποίην ἴο 
τοοῖ {πεὶς δβεοιίοῃδβ ἰη τς ννοτ]ὰ (οΥ, (]. 
ἰ. 4). Ὑὖδε ἀοπιίπαπε ἰπῆυδπος οὗ (δί8 
εχρεοίδοη ἱπ Ρδυ] 8 τπϊπκίηρσ ἀπά νοσκ- 
ἱπρῷ 18. οπἱν θερίπηίπς ἴο ὃς ἔν τεοοσ- 
ηἰβεά. 85:6 βοπὶς βυρρεβῖίνε ῬαγαρτΑ ΡΒ 
ἰπ Νγετη ε᾿ 8 δὲν ΟἈγισέ μ. ἀἱε δέπας δεὶ 
Ῥαμί., ῬΡ. 122-123.--Κύρ. Ἰ. Χ. Τῇὶ8 
οτάεσ ἰβ αἰννᾶγβ ἑουπᾶ ἱπ ἴπε ρῆγαβε. 

ες. 21. μέτασχ. [τ ἰ8β ἀουδιδιὶ 
Ὑδεῖδεσ, ἰπ 1818 ράββαρδ, ἃῃγ Βρεςΐδ] ἔοσςε 
Ἄη θὲ ρίνεη ἴο μετασχ. 48 ἀϊδεϊηρυϊξῃεὰ 
ἔτοτῃη μεταμορφοῦν, ςατεγίπρ ουἱ ἴῃς ἀϊ- 
ἔετεηοε θεΐνεεη σχῆμα δηὰ μορφή. Τῆς 
ἄουδι 15 Ὀοτης ουἱ ὃγ [18 οἰοδε οοπηδθχίοῃ 
Βετα υνἢ σύμμορφον. ΡεΙμᾶρ8, μον- 
ενετῖ, ἴδε οοτηρουπὰ οὗ σχῆμα [48 ἰπ νῖενν 
ἴῃς ἕλος τῆδλι οπἱὶν ἴδε ἰδδῃίου οἵ ἤρυτγε 
ἴῃ ψ ΠΟΙ ἀπὲ Ρεγβοηδν 18. οἱοιμεὰ ν»1}} 
Ῥε ἐιδιξξοκιαοα, Ννε πᾶνε πετε (48 αν. 
ποίε8) ἴμε τένοῖβε οἵ ἴῃ 6 ργοςεββ 'ῃ ἿῃδΡ. 
11. 6-1α. ὙΠ ἰοομς οἰαςϑέοςμα ου ἴμε ννοτὰ 
ἐβ 2 Οογ. χί. 13-15. [ἴ ἰβ ἐουπά ἰπ Ρ]αἴο 
δηά Ατίβίοιϊε ἴῃ ἰξβ βιγιοϊ βεπβε. Οὐ αἷβὸ 
4 Μαος,, ἰχ., 22. [τ ἴ8 ΟΒγίβϑε ψῇο εβξεςῖβ 
(πε τταπϑίοστηδιίοη ἱπ με Ἵοδβε οἵ Ηἰ5 1ο]- 
Ἰοννεσβ, θεοδυβε Ης ἰβ8 πνεῦμα ζωοποιοῦν 
(1 Οος. χν. 45). ΟΛ Αῤοεαὶ. οΓ Βαν., Ἰϊ. 
3: 4.8 ἔοσ ἴπε ρίογυν οὗ τποβὲ ψγῇο δᾶνε 
πονν Ὀεδη υβιεά ἴῃ πὶν ἰανν . . . {πεῖς 
βρίεπάουσν} θὲ φιογίβεά ἴπ ομδηρεβ, δπὰ 
τῆς ἴογηι οὗ τμεὶγ ἕαςβ υν}} θὲ τυγποὰ ἱπίο 
τῆς Ἰίρδς οὗἩ πεῖς δεδαῖν, τπαὶ ἸΠΕΥ ΠΊΑΥ͂ 
θε αὖϊε ἴο δοφυῖγε ἂδπά γεοεῖνε ἴπε ννοτ! ἃ 
ψνὨϊςἢ ἄοεϑ ποι ἀϊε᾽".---τὸ σῶμα τ. ταπειν. 
ΤὮς εχργεββίοη πιυβὲ ΔΡΡΙΥ εβΡ. ἴο ἴῃ8 
υπῆίπαββ οὗ ἴπε ργεβθης Ὀοά Υ παίαγε ἴοὸ 
1 ΗΕ] {με οἰαἰπιβ οἵ ἴπε βρίτίτυδὶ {{{6. 1 18 
Ρεγνδάεά Ὀγ β6βΗ!Υ ᾿υβῖβ ; ἰξ ἰ ἀοοπιεὰ ἴο 
ἄεςαγ. ταπειν. 8 ῥἰαίπἰν βυξρεϑιεά Ὁ 

» 

δόξα ννῃϊο! (Ὁ]]ονν8. σῶμα ἰ5 ““Ῥυτε 
ἕοττι ᾿νῃϊς ἢ τῆδΥ πᾶνε ἔπε πιοϑὶ ἀΐνειβε 
ςοπέθηι. Ηετε, ου εἀγίὰῃ, σῶμα -- σάρξ" 
(8εε δὴ 1] υπιϊπδιίηρ ἀἰϊδουβδίοη ὉΥ Ε΄. 
Κοβιϊίη, γαλνδ. ζ. ἀδείδελε ΤᾺ., 1877, Ὁ. 
270 8.). Ηοῖβι. (Ραμίη. ΤΆ., Ρ. 1ο) 
ποῖε8 (παῖ ἴοτ 1ηἷ8 σοποερείοη οὗ σῶμα 88 
“ ογρδηϊβεὰ τηδίϊοσ," τε οἱάεγ [πιἀδίβπι 

μαᾶ πο ψογὰ δεβίάεβ 23. [ναὸς Ηεϊ- 

Ἰεηΐβεὶς [υδαΐδπι υδεά τῇς ννοτὰ σῶμα ἰπ 
ἐξ Ῥαυϊπε 86η8ε (δες ννἰδά. ἰχ. 1.5).---εἰς 
τὸ γ. α. ἰ8 ἴο ὃδε οπιϊτεὰ υνΐτἢ τῆς δεβι 
δυϊπογίεεβ. ὅ:ε οτίς. ποῖς τηῤνγ.---σύμ- 
μορφον 18 υϑεά ῥγοϊδρι δ! 48 ἰΐ8 ροβί- 
τἴοη βδδονβ. ΟΥ̓ τ ΤΏ εβ88. 11. 13, στηρίξαι 
τὰς καρδίας ὑμῶν ἀμέ Ῥεγδδὶ 
τῃε οςοπιρουηά οὗ μορφή ἴα υὐσά ἴο τοπνὰ 
τῆεπι οὗ ἴδ Ἑςοτηρ]είξηεββ οὗ ἐμεῖς διΐυγα 
δβϑί πη]δτίοη τὸ ΟἸγίϑι. ΟΥ̓ Εοπι. νἱϊ!. 29. 
Τῆε επά οὗ ἔπε δπυπιεγαιίοη ἴῃ δαὶ ρα8- 
βᾶρε ἰβ ἐδόξασεν. δόξα ἰ5 τῇς οἸ!πλὰχ 
Βεῖς.---τ᾿ σώμ. τ΄ δόξης α. ΜΙ Ῥάὺ] 
δόξα 5 Αἰνναγβ ἴῃς ουϊννατὰ ἐχργεββίοη οὗ 
86 βρίγίταδὶ "ε {πνεῦμα). [τ [8, ἢ οπὲ 
ΤΩΔῪ 80 δρεδίὶς, ἴῃς βειῃδίδηςε οὐδε Ὠϊνίπε 
18ὲ ἴπ πεᾶνεπ. Ὑῆε Ὀϊνίης πνεῦμα ν»]]} 
υἱεϊπιαῖεῖν τανεδὶ 1861 ἴῃ 411 ψνῆο δᾶνε 
τεοεϊνεὰ ἰεὲ 48 δόξα. Τῆδὶ ἰβ ναὶ ἴῃς 
ΝΟΥ. ντίτετβ πγεᾶπ ὉΥ {πε σοτηρίεἰεά, ρετ- 
ἐεςιεα “ἸἸΚοηθ85 ἴο ΟἾτγίβε ". ὙὮ18 ρδ8- 
βᾶρε, οςοπηδὶπεὰ ἢ 1 Οος. χν. 35-50 πὰ 
2 Ὅον. ἰν. 16-ν. 5, ξίνεβ υ8 ἴπ6 ἀεεραβι 
ἰπϑίρμε να πᾶνε ἱπῖο Ῥδυ} 8 ἄεα οὗ τῆς 
ἀτδηβιτίου ἴτοτλ ἴπε ῥγεβεηῖ 116 το πε 
ατυταε. Ηε οπἱγ βρεᾶκβ ἱπ ἀδιδὶ! οὗ δαὶ 
ΨΏΙΟΏ ἀνναῖῖβ Ὀεϊΐενετθ. ὙΝΒεῖμοσ {παν 
ἄϊε Ὀείοτε τῇς Ῥαγουβία οὔ βυγνῖνε {]] 
ἴδε, ἃ ομᾶηρα Ψ} ἴακα ρίδος ἴῃ τῆεπ,. 
Βυϊῖ [8 ἰβ ποῖ δγοϊγαγυ. [τ 8 "ΠΠυβιταῖςὰ 
ΌΥ ἴδε βονήηρ οἵ 8εεὰ. Τῆς Ὀϊνὶπε 
πνεῦμα ννηϊο πεν πᾶνε τγασείϊνεα νν}}} 
ψοτΚ οὐ ἔοΣ {Πεπὶ ἃ σῶμα πν.' τικόν. 
Ὑπεὶγ γτεποννεά παίυγα νν}}} θὲ ο]οιϊπεά νι 
ἃ οοττεβροηάϊηρ Βοὰν τπτουρῇ ἴῃ ροννες 
οἴ πείβε ννο ἰ8 Ηἰπλβοὶ ἢ βουγοα οἔ πεῖς 

-“-' 
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δ Οὐὶν μεθ ΤΨ τ ὭΣΤΕ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ " ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 
Αροϑδι. 
Ἐδίδεσα. 

Ὁ ὅεε τοίς 
ἐν. δοὰ 
«ε΄ Ῥτον. 
χἰϊ. 4, χνὶ. 31, χνὶϊΐ. 6 αἱ. 

του. Β". 380 ΒΏ". 

ς ὅεε οἱ ςβδρ. ἱ. 27 σηῤν. 

᾿ στέφανός μου,} οὕτω ἢ στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί.3 
2. Εὐοδίαν 4 “παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῶ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν 

ἃ Αςἴα χί. 23, χίν. 22; 1 ΤΒεξα. ἵν. τὸ δὶ. 

ἙΕάά. οντως ἢ ΒΑΡΓΦΕΕΟΚΡ. 

5 Β 17, ο0Ρ. 5υτββ. δὰ μον. Ὀ“, τοϑ", ἃ, ε, σο., Ν]οϊοτίη. οπι. αἀγαπητοι. 

4 ΑΙξ, Ενωδιαν νἱῖῃ Ρ 47, αἱ. 

δ 80 [δ.ἢ., Ττρ., ΝΥ 8., ΝΝ.Η. Τί. Σνυντυχήν νἱἢ Ὀς. 

βρί ταδὶ Ὁ. ὙὯε σῶμα σαρκικόν πιυδὶ 
ξεῖι: τῆδι ἰ8 ξεὶ ἔμίε οἵ σάρξ. ΙΓ ΊΠετε 

20 πνεῦμα, δηὰ [ἢτ:8 πο σῶμα πνευμα- 
τικόν, ἐὐδυμα 186 ἀεϑίσυςοιῖίοη. Βυῖ ἰῆς 

ὥμα πν τικόν ἰ8 ῥχεςίβε! υ τἴβαῖ ἱπ 
ψΒΙΟἢ ΟὨτίβὲ σοβε ἔἴτοσι ἴῃς ἀεβδά ἀπά ἴῃ 
ΨΜὨΪΟἢ Ηε πονν ᾿ἷνεβ. [156 ουενατγά βεπ- 
δίδπος ἰ8 δόξα, ἃ ρίοτν ννΐϊοἢ βῆοπς ἔσσῃ 
Ὁροη Ῥδιυ] ἔτοπι ἰῇς τίβεη ΟἸσίβι οπ ἴδε 
Ῥαγλᾶδουβ τοδᾶ, νὩϊοἢ μα οουϊᾶά πενες 
ἴοτψει. Ηεποε 8411 ἰῃ ψῇοπι ΟὨγίβὲ ἢ88 
ορεσαϊεὰ 28 πνεῦμα ζωοποιοῦν ν}}} ὃς 
“ρῃδηρεά ἰπίο τῇς βάπιὲ ᾿ἰκεπεββ ἔγοστῃ 
Εἰοτγ ὅδξω) ἴο ρίοτγ ". Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ 
ἐσὲ γεῆςοϊ οἡ ἴδε ἐπε νἤεπ [Π6 ἰγδη8- 

ξοτπηδίίοη ἴδκεβ ρίαος. Τὶ 'ἰ8 οὗ ᾿1π||6 
τλοπιεηῖ ἴὸ Πίπι. Τῆς ἔδεϊ ἰ8 ἢϊβ βι ργεπηα 
ςοηδοϊατιίοη. Οπ ἴτε νῇῃοὶς ἀϊβουδβίοη 
8εε εβρ. Ηϊιζη., Ν.Υ.. ΤΆ. ἰϊ., ῬΡ. 8ο-8: 
δηά Ηείϊηπτὶςὶ οπ σ Οοσ. χν. 35 ἢ. ; ἕογ ἴδε 
ἔστυτε δόξα ο΄. 4ῤοεαί. οΥ Βαν., χν. 8 (Εἀ. 
ΟἸΠδσ]εβ).---κατὰ τ. ἐνέργ. ἐνέργεια ἰδ 
Οπν υβεὰ οὗἨ δυρετῃυτηδη ροννεῖ ἰπ Ν.Τ. 
Ομία κὲλ ἑπογεά  δὲϊε, τες νιαρὶς ἃ 
δέμϑῃ σαγηὶς ἀτσϑεπίαπεμηι σμαπι γέσεγγεο- 
ἐἶο: λας ἀφ σαμδα Ῥαμίμς ἐπ βηξίανι Ὠεὶ 
ῥοιεπέανι ποδὶὲς ῥοπὲξ οὐ οομΐος 4μας 
ονπόηι ἀμδίἑαἰοηόηι αδεογδεαί. Ναπνι 
ἑπᾶε πατοξέμν αἰ διάεπέία φμοά γεπι ἐῤδανι 
νιείέηιν ἐπιρ επί ποσνὶ απρηϑελς ((αἰνη). 
- τοῦ δύν. “Ηἰβ εθϊοίεηον ψνΠι ἢ οοη- 
81818 ἱπ Ηἰ5β θείπρ δ0]ε," εἰς. Τῆς Ὀερίη- 
πίπρβ οὗ 118 υϑες οὗ ἴπε ρεπίτῖνε οὗἩ ἴδε 
ἰηδηϊενε ννἱδουῦξ ἃ ργεροβίτίοη ρρεᾶσ ἱπ 
οἰαββίςαὶ ἄτεεκ. Βυῖ ἱπ ΝΤ. τὲ ννδ8 
ἐχιεπάςά [κε τπδὶ οἵ ἵνα. Ο, 4.5.. Αςῖ8 
χίν. 9, 2 Οοτ. νἱϊ. τσ. 866 Β[βϑβ, σγαρ-ν 
Ρ- 229; Νίϊεδυ, 14 Μέγδε, Ὁ. 170.---ἦπο- 
τάξαι. (Γ΄. τ Οοτ. ἱ. 24-28. --- ἑαντῷ. 
ἀντὼ τηιδὲ ὃς τεδὰ νυ ἱἢ [πὸ Ὀεβὲ δυϊποσὶ- 
εἰεβ. Ηον ἰβ ἰξ ἴἰο ες δοοοπίεδ [8 ἰξ 
το Ὀς αὑτῷ ο᾽ αὐτῷ) ΜΝ.Η. τεδὰ τῆε 
ἴοττηεσ, τεραγάϊηρ ἐπὶβ δ οπε οὗ ἴπε 
ἐχοεριίομδὶ οαϑεὲ8β βετε “ἃ τγεΐῃβϑδὶ ἴὸ 
δἄπης ἴῃς του Ὀγεδιδίηρ ἱπισοάσοεβ 
Ιδησυᾶσε Τοπιρεἰεῖν δὲ ναγίδπος 41] 
ατεεκ ὑβϑᾶρε ννἱπους ἴῃς οοπδίγαιπι οὗ 
ΔῺΥ ἄϊγεςς ενίάδηςςε, δπᾶ βοϊεὶνγ οπ ἴδε 

βίγεηρτῃ οὗ ρατγιίαὶ ἀπαϊορίεβ" (Ν.Τ'., ἃ, 
Αῤῥεμά.,Ρ. 144). Οἡ ἴδε οἵδεγ παπᾶ, Β[255 
(Οναρι., Ὁ. 35, ποῖε 2) γεΐυβεβ ἴο δάπιοι 
αὑτῷ. Μνίπετ, δ πουρῊ ρτεξεισίηρ αὐτῷ, 
Ἰεᾶνεβ ἴδε πιδῖξεσ ἰο τῆς Ἰυάρτηεηι οἴ εἀά. 
Βυκίπιᾶπῃ ρίνεβ σοοά τεᾶβοηβ ἔοσ. υϑυλ!ν 
τεδάϊηρ αὐτ. (Ογανι., Ρ. 111). Οετιλίηὶν 
αὐτοῦ 185 φυϊίξε οφοπιπηοη 88 ἃ τεῆεχῖνε ἴῃ 
Ιπβοτίριίοηβ οὔ ἔπε Ἱπιρεγίαὶ ἀρε (5ες 
Μείδβιοσμδηβ, Ογαρε. ἀ. Αἰξ. ἱπεΐγν., δὶ 50, 
5). Τὸ 8υπὶ ὕρ, ᾿ξ σδηποὶ ὃς 5αϊά τπδὶ 

ε δϑρίγαϊεά ἴογπι 18 ἱτῃροββίδὶε, ὃυϊ 
οτάϊπαγ]ν ἱΐ ἰ8 8αΐεσ ἴὸ οπτ ἐῃε ἀβρισγαῖς. 
(. ϑιπιοοχ, ἱκαηρ. οὔ Ν.Τ.., Ῥρ. 63-64. 
Ομάρτεᾷ ΙΝ.---ὴῆνν. 1-3. ΟΟὔΝΒΕ1.5 ΤΟ 

ἸΝΌΙΝΊΟΌΑΙ, ΜΕΜΒΕᾺΒ ΟΕ ΤῊΝ ΟΗὕπΟΗ. 
--νε γ᾿. . 1 βδεῖηβ δεῖϊϊεσ ἴο γερασὰ 
1818 88 ἀγανήπρ ἴδε ςοποϊυδβίοῃ ἔσο ἰἰ]. 
7.31 ἴμᾶπ ἴο τείας ἰε το τε ΨΠοῖε οὗ ᾿ 

βουββίοῃ ἴῃ οδδρ. ἰἰϊ.---στέφ. μ. (ὑ. 
δε ςοπηδίπαιίοπ ἰῃ τ ΤὭεβ8. ἰϊ. "; τίς 
γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος 
καυχήσεως; [πε πηεληίηρ ἰ8 δεβῖ 8εξῃ 
ἴτοπὶ ομδρ. ἰϊ. τ6. Ηε ἰ5 τοιϊηκίηρ οἵ ἴδε 
“ἄδλγὺ οἵ Οἤσίδι ̓. Ηἰβ Ἰογαὶ (μηρία 
ςοηνεγῖβ Ψ}}} τπεη Ὅς ἢἰβ Ἰλπὰ οἵ 
νἱςίοτν, ἴῃς οἶδας ὑσοοῦ ἐμαὶ ἢε 888 ποῖ 
τυη ἰπ ναϊη. ΟΥ̓ 1 Οος. ἰχ. 24-25, ϑίγδος 
νὶ. 31. στεφανόω οἶεπ τηεᾶπβ “ ἴο τε- 
Ματὰ," βες Ὀδβη., Β5., ρ. 261.---οὕτω. 
ὙΠαῖ ἰ5, δοοογάϊηγσ τὸ {πε ἔγρε νι οἢ μῶ8 
Ὅεεη ἀεβουρεὰ ἱπ σμαρ. ἰϊϊ. χ7 8..- 
στήκετε ἰΒ ἃ ννοτὰ οὗὨ ἰδῖς οοἴπαζε, δε- 
Ἰοηρὶπρ ἴο τῆς ςοἸ]οσυΐαὶ Ἰαπσύαρε, πὰ 
Ἰεανίπς 88 ἰϊ8 βυγνῖναὶ ἔπε τηοάεγη ατεεῖ 
στέκω. Οῆξεη ἔουπά ἰπ ΝΤ. 

Μει. 2. Εὐοδ. κιτιλ. ΤΉ 8 ἀΐγεςι τγείει- 
δηος ἴο ἃ ἀϊδτεπος οὗ ορίηίοη Ὀεῖννεεπ 
νο ᾿νογγεη οὗ ργοηιίπεπος ἰῃ ἴῃς ῬΠΙρ- 
Ῥίδη Ομυγοῦ ἰδ ργοῦδοϊνυ πε Ὀεβὶ οοπι- 
τηεπῖ ψῈ δᾶνε οἡ ἴδε βρῇς ἀϊββεπβίοης 
Ψ ὮΙ ἅτε παῖε δηὰ ἴδετε δἰπίεὰ δἱ 
τσουσδους ἴῃς Ἐρίβεῖϊε. Ἐογ, 28 ϑ.δϊπΖ 
ΔΡΕΥ ρυῖβ ἰξ (οῤ. εἰξ,, ῥ. 37)» “π΄ δυο ἃ 
Ῥυτα ΟΠυτοῇ, ὄνϑη δι ἰρδι ὈἱοΚεγίηρβ νου ὰ 
τλᾶκε ἃ ρτεδῖ ἱπιργεββίοη ". Ννε ἤπά ἢ0 
ἴγᾶςε οὗ ἴῃς σαυβε. [τ τῆν ἢανε τυγπεά 
Οὐ τῆς πυεδιίοη ἀϊδουδδεά ἱπ Ἑμδρ. ἢὶ. 
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ἐν Κυρίῳ. 3. καὶ; "ἐρωτῶ καὶ σέ, σύζυγεἶ 'γνήσιε,32 ἐσυλλαμβάνου ὁ “ ὅς ποίς 
αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ " συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ ὅ Κλή- ΠῚ ἱπιἰς 
μεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν ' βίβλῳ ζωῆς. Ἔ ΤΟΗΝΕ 

(μο οἶδεσ 
εχ. ἢ ΝΙΤ). δ ΟΒδρ.;. 22. ἰϑεε ποῖς ὑμῖν. 

1 80 115, Απηῦτϑὶ. Εάά, ναι νυν ΦΑΒΌΒΕΘΚΕΡ, Ο.1.. νξ., εἴς. 

380 ΜΝ" ΒΏΚΞΕΚΙ.Ρ. Τί., ΑΙξ,, νγ8., ΝΗ. Ἢ συνζνγε νἱτῦ ΜΟΑΌ ἜΘ (βες 
Βουβδεῖ, Τεχέλνίἐ. δίμαϊεη, Ρ. το). ἍΝ. Η. πιρ. Συνζνγε. 

5 80 ΚΙ,, βυτγ,, Οἢσ., Τμάσι. Ἑάά. γν. σ. ἢ ΑΒΌΕ(ΕΟ)Ρ 17, 47, εἴς. 

4 80 [μᾶςΒ. νἱ ΑΒΕΠΞΕΚΕΡ. Ἑάά. συνλ. νἱῖθ ΜΒ" Ὀ"Ἐ6 17 (βεε Νν8., ΤΆ. ρ. 
138; Βουβδεῖ, οῤ. εἶέ,, Ρ. 103). 

δ Οαν. και ὈἜΕΟ, ἀἁ, ε, ἔ, 5, νξ- ξο. βυτρ. ἄγπι. βῖδ., Νίςς., Ασηδγβέ. 

4)" καὶ των λοιπων ἀῆεῖ μον. 

15-|6.050 [τ τῖᾶν ἢανε ὕδεη δοοϊδεηϊδὶ 
Ειςιτίοη Ῥεΐννεεη ἴννο δπεγρεῖς ΟΠ βείδῃ 
νοΐθη. Βυὶ τοῦ ἰῇς Ψ8ΟΪε ἴοπε οὗ 
ἴῃς Ἐρίϑε]ε ἴ σδηποῖ πᾶνε ροπε ἔασ. ϑ8|1χ 
ΟἸὨγίβιίδη δίβῃορβ παπιεὰ Εὐόδιος δῖε 
τηεπεοπεά ἱπ τπε δ έοέ, οΓΓ ΟἈνγὶςέ. Βίορν. 
ΎΠε ἐεπιιπίπε πᾶπης ἰβ δῖβο ἐουπὰ ἱπ 
Ἰηπβοετσ.-- -Συντύχη. Ὑῆε πᾶπη)ςε ὁσοουγβ Βο᾿ἢ 
ἦπ Οτεεκ δπὰ 1, τίη Ἰπβοσσ., 88 ΜῈ] 85 ἰπ 
ἴδε Αεέα ϑαπείογιηε (ν., 225). Οὐτίουβῖν 
ἐπουζῇ, ἴπεγα 18 ΠΟ πηδϑοῦ πὸ πᾶπια ῥτα- 
εἰβεὶν σοσγεβροηάϊπρ ἴο δε ἑουπά εχοεριὶ 
ἴδε ἔογωλ δέν εξολως ἴοι χἰϊ., πο. 4703, 
ἥτοτὰ Νῖῦο ἰπ αδυϊ. Τῆς [πβοσ. γυοιεὰ 
ὃν 188. 18 ϑρυτγίουβ). Οπ ἴδε οοτγτεςὶ 
δοςσεητυδίίοη 5εαὲ ἴῃς εἰδδογαῖε ποῖς ἱπ 

-ϑ.Β., Ρ.. )1. [ἢ Π48 οοἸϊεοιϊεὰ ναϊὰ- 
ὃϊε εὐϊάξεις ἴο βδον ἴδε ϑυρεσγίοσγ 
Ῥοβίξίοπ οσσυρίεὰ Ὁγν Ψψοπιεπ ἰπ Μδοε- 
ἀοπῖα. ϑ8εε δ18 Ῥβλέιέῤῥίανς, Ῥ. 56, ποῖεβ8 
2, 3. ῃετε πε ηυοῖεβ ἴπβοστγ., ἰῃ βοπιὲ οὗ 
ὙΠΟ ἃ πιεισοηγτηῖς ἴακεβ ἴδε ρὶ]δςς 
οὗ τπε ραδϊγοηντῖς, ψ 116 οἴμειβ τεςογά 
ΤηΟΠυπΊεηῖ8β εγεοϊεὰ ἱπ μοποὺςσ οὗ οπΊθπ 
ΒΥ Ρυδὶίς Ὀοάϊεβ. Ὗνε πιᾶὰὺ δάά, ἴτοστι 

εὐΖεν, Ῥογαφε Αἰγολέοὶ., Ρ. 423, δπ 
1πϑοσ. οὔ ἽἹ αγίββα, ἤοσα ἃ ὑνοπηδπ 5 ΠΔΠΊ6 
Οοουζβ δηοηρ ἴδε ᾿ΏΠΕΙΒ ἴῃ ἴῃς Ποτβε- 
Ιᾶςεβ (δες 1ηπἰγοάμεξἑοη). ἙἘοτ ἴδε ῥτο- 
πιίπεπος οὗ ψοσηεπ βαπογα! ν ἴῃ {πὲ 
Ῥαυϊης Οδυτοδοβ, ψ, Εοπι. χνὶ. ῥακεοίπ, 
Οος. χὶν. 34-35. Τῆε τερεϊτίοη οὗ παρα- 
καλῶ ρεῖπαρβ δἰπῖβ τμπᾶὶ Ῥδὺὶ νβῆεβ ἴὸ 
ἴτεδὲ ἐβοῦ οἵ ἴδεπὶ Αἰϊκε. [Ηἱἰιζίρ, Ζμγ 
Κυνδὰ ῥαμίίη. Βνγν., Ρ. 5 Β., ἐχεπ}ρ  ῆε8 
τῆς ρῥίϊο οὗ δοβυγάμυ νος Ν.Τ. ογιεῖςβ 
τ εἃ ἰῃ ἃ ἔοσιηεσ ρεπεσγδίίοῃ, ὃγ βὺρ- 

πα δαὶ ἴμεβε πᾶπιεβ τεργεβεηΐ ὉνῸ 
Κδαιμέῃ, Ομτίβθαη Ραγιίεβ, ἔς οὴς Οτεεῖς, 
τῆς οἴπες Βοχηδῃ.] : 

Ψψες. 3. ναί πιυδβὶ οετίδίη!υ ὃς τεδὰ 
τ Αἱ! ἐγυβενοσίῃυ δυϊπογίεῖεβ. ἘχδρΕΥ 
ῬΆ1Δ}16] 18 ΡΏΪΪπι. 2ο. ΤΟ. ϑορᾷ., Εἰδεὶ,, 

ΝΟΙ. 1Π1. 

1445, σὲ κρίνω, ναὶ σέ.---ἐρωτῶ 5 ςοπηπλοπ 
πῃ ΝΤ. -Ἦ ""θεβεεςῆ,᾽" 4.9...) υκὸ χὶν. τ8, 
[ε|58 ποῖ 8ο ἐουπᾶ ἴπ ΧΧ, δηὰ τῆϊβ βεπβε 
δ ΝΕΓΥ τᾶσε ἰπ ἰδῖς νντίτεσβ.---γνήσιε σ. 
ἰδ ἴο δε τεδὰ υνἱῖῆ τῆς ρτεδὶ πιδ88 οἵ 
υϊπογίῖεβ. ες Ὀεϊΐενε ἴῆδι ΜΚ. Η. δε 
τί δὶ τη τπεὶς τηδσ ρίη8) τεδάϊηρ οὗ Σύνζυγε 
ἂἃΒ ἃ ΡΙΌΡΕΙ πᾶπιῈ. ΤὉὙΠπὶ8 ψουϊὰ Πατ- 
τηοηΐβε ἢ τῆς ΟἾΠΕΙ ΠΑπΊε8 τηεπιϊοηςά. 
Απὰ τς ερίτμεῖ γν. ἰποσεᾶβαβ ἴπε ργοὸ- 
ΔΌΣ Εν. 6 τεᾳυεβίβ ϑυζυρυβ (111. -Ξ- 
)οῖπεσ τορεῖμετ) ἴο μεὶρ Ευοάϊδ ἀπά ϑγη- 
ἔγοδε ἴο πιαΐκε ᾧρ {πεῖς ἀϊεγεποαβ. “1 
Ὀοβεεςἢ ἴῃςε, ψνῆο δῖ ἃ ρεηυίης Θυζυριβ 
(Ἰ1π ἀςεά 4285 ννεὶ] δβ ἱπ πδγηδ) ἴο δεῖρ,᾽" 
εἴς. (ϑο «80 Μυτ., ΚΙ., ΝΥΝ εἶζβ.). ϑες 
ἐβρ. ἂἃπ ὄδχςε]]θηῖ ἀϊδουββίοη ὃΥ 1 δυγεπῖ, 
Ν.Τ. διμάΐεη, ρΡΡ. 134-132. Τῆς ἔδει 
τδδι τῃϊ8 πᾶπὶὲ πα8 ποὶ δεεῃ ἰουπά ἰπ 
Ὀοοκβ, [πβοσσ., εἴς., ἰβ πὸ δγρυπιεηΐς 
Ἀφαϊηβι 118 εχίβίεποθ. Ζυροβ 'β ἰουπά 88 
ἃ εν ἢ πάπα (αὐοιοά ΌΥ ΖυπΖ). ϑίπ!ας 
ςοπηρουηάβ βυοῇ δβ Συμφέρων, Συμφέ- 
ρονσα οοοὺυς. Ῥεῖδαρβ 811 τε αδονε 
Ὡᾶπιε8 ἵνεσε ρίνεῃ ἴὸ ἴπεπὶ δίϊεσ Βαριίβῃ. 
[Ά. ἀπὰ οἴδποτβ τείες σύνζ. ἰο Ἐραρῶτο- 
ἀϊυ8. ΟἾγ. τπῖπκβ οὗὐ τε δΒυδραπὰ οὗ 
οπς οὗ [πε νογῆξη δάάγεββεᾶά. ὑνίεβεῖεσ 
(ΟἈγοποὶ., Ρ. 458) δοῖυδιν τεΐετβ ἰὰ ἴο 
ΟὨσίβι. ---σν. Ῥδυ}᾽5 (τιεπᾶ ἰ8 ρ] αἰ πὶν 
ἃ τῆδη οἵ ἰδοὶ 0 σδη 40 πιυςῇ ἴο Ὀγίπρ 
τε ΟὨτίβείδθ νοσηεη πον δὶ νδγίδῃςς 
τορεῖμεσ ἀραίη. ἩΗοΐδβι. {πὶ πκβ, ἀπά ρεσ- 
ὯΔΡ5 ὙΠ βοπε σεάβοη, ἴπαϊ ἴπε υ86 οὗ 
συν: . ἰπηρ}168. τπαὶ Ευοάϊα ἀπά ϑγη- 
ἔγχος ννεσε αἰγεδὰν ἰγγὶπρ ἴο ἴδῃ δϑὶἀς 
τπεῖς ἀϊβετγεηςεβ.--- αἵτινες. ““ ᾿πΔβπιυς ἢ 
85 ἴεν Ἰαδουτγεὰ νν]ἱεἢ πς.᾿" ὙΠεῖς ἔοσπχος 
βεσνίςεβ ἴὸ (πε αοδβρεῖ ἃγε ἃ τεάϑοῃ Ὧν 
δεν βμουϊά τεςεῖνε ὄνεσν ἐποουταροπιοηὶ 
ἴο ἃ Ῥεῖϊεσ βίδϊε οὗ τηϊπὰ. Ολ Αςίβ χνὶ. 
13.--μετὰ καὶ Κλ. Απ υπυδβιλὶ ροβἰτίοη 
ἴοτ καί ΑἸπουρἢ ἐουπά ἱπ Ρίπάας, Ὀϊοηγβ. 
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κε ταν ἐν 4. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε" πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. δ. τὸ 
2;58.}}. Κ ξπιεικὲὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 
17) ΤΡεῖ. 

. 18. 

Ηδίϊοάσγη., Αὔοϊΐδη, δπὰ, αἀδονὲ αἱΐ, ἰῃ 
]οβερῆυβ, νῆο ἀεἰ ρ δ πὶ ἐπ|8 ςοπβίσγυο- 
τίοπ (8εε ϑομπιάς, δὲ Εἰοομέ. ὅς. 
16; Ὠπιϊᾷ, “41 εἰξοίσηιμα, 111.,) Ρ. 337). 
ἼΠεβε νοσάβ πγυϑὲ Ὀὲ ἴδκεη ντἢ συνήθλ. 
Ης νυ 88:65 ἴο τεπγίπά δίβ ΟὨγίβείδη αἰεπὰ 
δ᾽ ῬΒΠΙρΡρὶ οὔ τῇς ποῦϊε οοσρδην ἴο 
ΨΒΙοἢ 16 νοηεη πδά δεϊοηρεά, ἃ οοπ)- 
Ῥᾶηγ δεϊάᾷ ἱπ τῆς δΒίρμεβιὶ δβϑίθεπι ἴῃ 86 
ῬΒΠρρίαη Ομύγοῃ. Κλήμης πιυδὶ Πᾶνα 
Ῥεδη βοπὴς ἀϊβοὶρὶε δὲ ῬΒΠΡΡΙ, ἀπκποννη 
ἴο ΟΒυγοῦ βίου {κα τῆς οἴμεγβ πηδη- 
τἰοηεά πεῖα, [τ ἰβ ποιμίης 8ῃοζῖ οὗ 
ΔὈβιγὰά (νυν Ονν.) το πηᾶκε [18 ΟἹεπιεπὶ 
δε οεἰεντγαιεᾶ Ὀἴβῆορ οἵ Εοπις. 8ὅὲεεὲ 
680. ϑαίπιοη, δέςέ. ΝΜ ΟἈν. Βίορ., ἴ.ν Ὁ. 
555. Τῆς Ββᾶπιε ἴογπὶ ἰπ -ς, -ἐντος 18 
86εεη ἰη Κρήσκης, Πούδης (2 Τί"). ἱν. το, 
21).---ὧῶν τὰ ὁν. ἐν βίβ. ζ. Ῥειπαρβ ἴπῈ 
Ῥῶγαβθε ἱπιρίϊεβ ἴπᾶῖ πεν παᾶὰ ραββεά 
Αναν. ΤῸ Αροβῖῖς αἰπιοβδέ βεεπὶ8 ἴο 
ἔοτεβες ἴδε οὐβουγν Ψ Ποῦ Ψ}1 Ππᾶπρ 
Ονεῖ τηδηΥ ἃ ἀενοϊεά ξε]]ον»-ἸΔροῦγον οὗ 
δῖ8, Βυῖ (Πεὶγ πᾶπιεβ ἢανε 84 δ ΟγΥ 

εδῖες ἤδη παῖ οἵ Πίβιοσίςαὶ τεποόννῃ. 
ΕΥ̓ ἅτε ἰπ ἴδε βίβλος ζωῆς. Τῆε ᾿Ἰάεὰ 

ἐδ ςοπηπίοη ἰπ ΟΟ. ΟΥ̓, Ἐχοά. χχχιΐ. 
32, ῬΒ. ᾿ἰχῖχ. 29, Ὀδη. χίϊ. ᾿. 866 αἷ8ο 
Αῤοεαί. οΓ Βαν., χχῖν., τ; Ηεποολ, χἰνὶὶ., 
3: 4 Εεγα χῖν., 35; δηά, ἰῃ Ν.Τ., Βεν. 1. 

᾿ ἀϊδουββίοηβ οὔ ἴῃ βυδ᾽εςῖ νν1}} Ὀς 
ἐουπά ἰη  ερες, ᾿εάγεη ἀ. Ταἰϊπιμα, Ὀρ. 
233, 276; ϑοδῦτετ, ἰΐ., 2, Ρ. 182. 

νν. 4.9ς.5ῳ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕἘΧΗΟΞΤΑΤΙΟΝΒ ΟΝ 
ΤῊΕ ΕἸΙΘΗΤ ΒΡΙΕΙΤ ΑΝῸ ΤῊΞ ΕΙΘΗΤ ΟΟΝ- 
ὍΠΟΤ ΟΡ 11ΡῈ.---ῖτες. 4. χαίρετε εχ- 
᾿ξ πε ρῥγεάδοσηίπδηι τηοοὰ οὗ ἴῃς 

Ῥίδι]ς, ἃ πιοοὰ Ψψοπάεγ!ν οπαγαςῖογ- 
ἰδεῖς οὗἨ ἁ Ραυ]β οἱοβίης γεᾶγϑβ.---πάλιν. 
“Ἡς ἀουδ]εβ ἰξ ἴοὸ ἴακα αἰνδὺ πε βογιρὶς 
οὗ ἴδοβε τδδῖ πιρῃς βαν, ννῆδῖ, 5841} ννὰ 
τεὐοίος ἴθ δϑἹιὶςοιίοπϑ ᾽ " (α. Ηετγδετσι).--- 
ἐρῶ. Τῆς διίυτε οὗἩ [Π]8 νετΌ ἰβ ργοῦδῦϊυ 
υϑεᾶ Πεῖε, 8ἃ8 ἈρΡρδεηιν οὐδε ἱπ ἰδία 
στεεῖκς, ἕος τῆς ργεβεηΐ, 
ει. 5. το ἐπιεικ. “" Εδαβοηδθϊςπεββ. 

Μαῖῖπενν Ατηοϊὰ ἥπὰβ ἱπ 1818 ἃ ῥτε- 
επίηεηῖϊ ἔεδίυγε ἴῃ τῆς σπαγαςῖεσ οὗ }εβὺ8 
δῃὰ ἀεβίρπαῖεβ ἰὲ “δινεεῖ γεᾶβοπδῦϊε- 
ΠΕΒ8᾽᾿ (8εε Ζἐεγαίμγε απὰ Ῥορνια, ῬΡ. 
66, 138). ΤΕ τταὶϊ σου ποῖ ὃς πιοτς 
νἱνί ἀν ἀεϊἰπεαϊεὰ τπᾶπ ἰη ἴῃς ννοτὰβ οἵ 
Νν. Ραῖες (Μαγίως ἐκε Ἐῤῥσμγεαη, ἰϊ., Ὁ. 
120), ἀοβογι δίηρ τς 8ρίτὶϊ οὗ τῆε ποὺ 
ΟἸὨγίβείαπ βοςίεῖυ 88 ἱξ ἀρρεατεά ἴὸ ἃ 
Ῥᾶρδη. “ΑΒ ἰδ ὉΥ ννν οὗ ἃ ἄυς τεοορ- 
πἰτίοη οὗἉ βοπιε ἱπηπιθαβυγδῦ!ς Ὀϊνίης σοη- 
ἀεβοθπβίοη πιδηΐξεβε ἴῃ ἃ οοσίδίῃ Ὠἰδιοσιο 

ἕαςϊ, [18 ἰηθπεποα ννᾶ8 ἔεϊς πλοσε Ἐβρεοῖδ!ν 
αἱ ἴποβε ροϊπὶβ νη ϊο ἢ ἀεπιδπδεὰ Ξοπιε 
δδοζίῆος οὗ οπε᾿ β βεἴζ, ἔοσ ἴδε ψεαῖς, ας 
τῆς ἀρεά, ἔος Ππε||| οὨάτεη, ἀπά ενεῆ ἔοσ 
τῆς ἀεαλά. Απὰ {μεπ, ἴος [18 οοπϑοίδηϊ 
ουϊννατὰ τοκεη, [15 βίρπιβοαπὲ τηᾶππεσ οἵ 
ἰπᾶςχ, ἰξ ἰβϑδυεᾶ ἴῃ ἃ ςογίδίπ ἀεδοηλισ 
δτᾶςε, δηὰ ἃ ςεγίδίπ τηγϑεὶς διίγαςῖνε- 
ΠεΒ8, 8ἃ οουτίεϑγ, ΜΜὨϊοἢ παδᾶάς Μαπυς 
ἄουδε νεῖμεν παι ἑλπιεὰ Οτεεῖκ ὈΠΝε- 
ὯΕ58 ΟΥ ΡΔίεῖν ΟΓΥἮ ρτᾶοε ἴῃ {πε δΠδπάϊιη 
οὗ [ἴδε δά θδδθη, δῇτεσ 411, ἂπ υηγίνδι! 
βυσοαβ8.᾽ Α ἀεβηϊτίοη 18 ρίνεη Ὀγ Ατβιοῖ., 
Εἰλ. Νίο., 5, το, 3, τὸ ἐπιεικὲς δίκαιον 
μέν ἐστιν, οὐ τὸ κατὰ νόμον δέ, ἀλλ᾽ 
ἐπανόρθωμα νομίμον δικαίου, τδεῖε ἴδε 
Ροΐπὶ 15. ἴῃαϊς ἰξ πλεδηβ ἃ γιεϊάϊπρ υρ οὗ 
ςεγίδίη ταδὶ γρί8. Ὑὶβ βρίτε, ἴῃ ἴδε 
ΟΠ γίβείδη [ἰἴε, ἰ8 ἄυς το ἴδοθς δίρδει 
οἰαίπιβ οὗ ἴονε ψνῃίοῃ ΟἾγῖβε [85 8εῖ ἰῃ 
ἴῃς ἐογείτοπε. ΟἿ 2 Οος. χ. σ, Τίς. (ἢ. 2. 
ΤΒεῖσ ἴον (νδσ. 4) γεδ!ν ἀερεπάβ οἡ τς 
“ χρδΒο Δ ΘΠΕ 58 Πανίῃρ 25 υηὰε ἃ 
ΒΟΟΡ6 88 ροββί δε. [ἰ ἰβ ἕξ ὙΠῸ βου 
Γοτϑεδγαπος ἀπά ρταςοϊουβηεββ 811] τουπὰ 
(γνωσθ. πᾶσιν ἀνθ.) ψῆο ςἂπ ρῥγεϑεῖνε 
δῃ υπαϊδιυτρεά Πεαγί. [π᾿ 58. 80,. ν. 14 
αοά 8 οαἰ!εὰ χρηστὸς καὶ ἐπιεικής.--ὁ κ᾿ 
ἐγγύς. Ουἱΐϊε ενϊἀςπεῖγ Ῥδυὶ εχρεςῖβ ἃ 
ΒρΘθαγ τεΐυγη οἵ Ομ τίβί. [1 ννᾶβ πδίαγαὶ 
ἰπ [Π6 θεριπηίηρ οὗ δε ΟΠ υγο δ᾽ Β Βἰ βίου, 
Ῥεΐοσε τπεπ δὰ ἃ ἴδσρε επουρὰ ρεγβρεί- 
εἶνε ἵπ ψνῃϊοῃ τὸ ἀϊδοοσῃ ἴῃς ἑλσὰγ γῥτο- 
ςε8868 οὗ ἴῃς Κίπράοπι οἴ αοἀ. ΟΥ̓ οδδρ. 
1. 21. Τηΐβ βοϊεπλη ἔδοῖ ννὩιοῖ ρόνεπις 
τῆς νῃοὶε οὗ Ῥαδιυ]5 «πϊπκίηρ, δπὰ [25 
Θβρεοίδ!ν τιουϊεα ΠῖΒ εἰ ίςαὶ τεδοδίπρ, 
τεδάϊϊν βυρρεδβίβ “" σεαϑοηδθίθπεββ". Τῆς 
1μογὰ, τὰς Ἰ]υάγψε, ἰΒ δὲ τῆς ἄοοσ. [μεᾶνε 
81 “τοπρβ ἴον Ηἰΐπη ἴο δάΐυβι. Ἐοεθεᾶγ 
811 ψταῖῃ δπά τεϊα!διίοπ (ο΄. Εοπι. χίϊ. 
το .). Βυῖ δισίπεσ, ἴῃ νίενν οὗ βυοδ ἃ 
[κοθροςε, ξΑΣΓΕΪῪ ὈϊοΚεπηρβ ἀπὰ ντληξ- 
ἱπρ8 ἃγα υἱτεγίν ἰγίνίαὶ. ΟἿ « ]οδη ". 
28, “Αδἰάθβ ἱπ Ηἰπὶ, 8ο δαὶ "ἴ Ης δε 
ταδηϊξεβιεά, νγὲ πᾶν πᾶνε Ὀοϊάπεϑβ πὰ 
ποῖ ὈῈ δϑῃαδπηβά Ὀεΐοσε Ηἴπη δὲ Ηἰδβ Ἷοσι- 
ἰμεν" Α οἷοβε ρβαγβδὶϊεὶ 15. 745. ν. 8. 

εἰ. 6. μ. μερ. ““ἷπ ποιμπίηρ δὲ 
δηχίουβ.᾽" μέρ. 18 ποῖ φοπητήοη ἴῃ ΕἈτ||εἴ 
Ρτοβε. [τ ἰβ υβεὰ γερεαιεάϊῃ ἱπ υχχ οἵ 
ΔΏΧΙΕΙΥ (α) Δρργοδοπίηρ ἀγεδὰ δ5 ῥβ.- 
χχχυϊϊ. το, (δ) ργοάδυοίηρ ἀϊβρίεδβδυγε ἃ5 
Εσεκ. χνὶ. 42, (ε) οὗ ἃ βεηεσαὶ [πὰ 85 
τ Οἤγοη. χνὶϊ. 9. Ἐος τῆς τῃουρδὶ ο΄. 4 
Ἑετνα ἰϊ. 272: Νοῖὲ ξκαέαρεγε, ἐμνε τὶ 
ἐπὴν ἀϊε5 ῥγέδϑηγαε εἰ αηριίας. . . ἐκ 
αμέφρι πἰϊαγὶς εἰ εοῤίοτα εγὶς. 8ες ἴδε 



4-). 

6. μηδὲν ' μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει 
᾿Ξ εὐχαριστίας τὰ " αἰτήματα ὑμῶν " γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. 
1. καὶ ἡ " εἰρήνη τοῦ Θεοῦ,} ἡ ὑπερέχουσα πάντα " νοῦν, " φρουρήσει «ἰ. 
τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ " νοήματα 3 ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ. 
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1 Μειι. νἱὶ. 

Ῥιδτα!! 

ὁ ΟΥ. Οἱ. 18. χ5. ρ 86ς Ποῖε ἑη. 

τον Χριστον Α, 5γτΡρ. πιξ., Ογτ., Ῥτος., Απιὸς., Ρεΐδᾷ. 

3 σωματα ει, ἀ, ε, ξ, πι, Ν]οτογίη., ΟὭγοπι. 

ποῖδ οπ οδδρ. ἰΐϊ. 20 ςηῤγ. -τπροσεν. κι 
τ. δεήσ. προσευχή επρΡὨΔδβίδεβ ὈγΑΥΟΣ 
85 δῇ δεῖ οὗ ᾿νοσβῆ!ρ οἵ ἀενοιίοῃ ; δεήσις 
ἰδ ἔπ ΟΥὙ Οὗ ρεγβοπδὶ πεεά. ὅες οὴ οῇδᾶρ. 
ἡ. 4 τηῤγ. Ομγαγε δὲ ογαγε ῥίμς ἱμέεν 56 
ῥωρπαπὲ φιανε ἀφμα εἰ ἐρηῖς (Βεηρ.).--- 

. ὙΥὙΠ8ε νυοχσά ἰβ γσδγεὶν Ἰουπά ἴῃ 
βεουΐας ατεεῖς (..ς., Ηίρροοσ., Ῥοϊυδ., 
Ὠιοά. ; βεε Ευϊδετίογσά, Νεῖσ Ρανγηπίολμς, 
Ῥ. 69), οἱ ΧΧ. Ῥδὺ] υ8ε58 ἰξ ἐνεῖνε 
αἰπιεβ, δαϊ Οηἷν ὑνίος ἢ τῆς ατιίοϊα. 
Βοεβ ποῖ τπ|β ἱπιρὶν ταδὶ δὲ ἴδκεβ ἔοσ 
βιαπιεὰ δαὶ ἐπαηκβρίνίηρ 'ἴ8 τῆς θδοκ- 
διτουπά, «πε ρῥγεάδοπγίηαπε ἴοπε οὗ (δε 
ΟΠ τί βείδη 1 ἡ ΤῸ ῥγᾶὺ ἱπ Δὴγ οἴδπασ 
δρίσις 158 ἴο οἱΐρ ἐπε ννΐηρβ οὗ ργάγεῖ.-- 
αἴτημα ἰ8 ἐουπά τῆτες τἰπηε8 ἰη Ν.Τ. Ιἰ 
ετλρμδβίβεβ τῃ6 οδήεοϊ δβκεά ἐοσ (8εε δῃ 
ἱτηροσίδπι ἀϊβουββίοθ ὃῪ ΕΖγα Ανδοῖ ἰπ 
Ν. Ανιεν. Κευΐειυ, 1872, Ὁ. 171 Η..). 
Δ ΡΥΆΥΕΥ 18 ἃ 18} τείεστεά ἴο αοά, δηὰ 
486. Ροβϑβι Ὀἱ1Π Ὺ οὗ βυςἢ τεΐεσεηςς, βᾶνε ἴῃ 
τηλίζετβ οὗ τποσα ἰηἀίβεσεηςς, ἰΒ [ἢ ἰεδὶ οὗ 
πε Ρυγν οὗ ἐπε νἱδἢ " (ατεεπ, Το 
ϑένιθΉ 5, Ὁ. 44).--πρὸς τ. Θεόν. “ [πη τ8ς 
Ῥσζεβεῆςε οὗ ἀοἀ." Α ἀεϊϊςαῖε δηά βὰρ- 
ξεβίῖνε νῶν οὗ Βιητίηρ {πᾶὶ αοά᾽β ῥγε- 
Βέποε 18 αἰννδυβ ἴῃετς, ἴδαὲ ἴὶ ἰβ τῆς 
διίτηοβρῃεσς βυσσουηάϊηρ ἴπεπὶ. Αηχίουβ 
ἰοσεροάϊηρ ἰ8 οὔξ οὗ ρίδοε ἰῃ ἃ Ἐδίμετ᾽ β 
Ῥτεβεῆςε. Ἐεαυεβὶβ ὅτε ΑἰννΑΥΒ ἰῃ οἷος 
ν Ηἰπι. πὶ τπ18. ρῆταβε οὐ, οπι. 
χνΐ. 26. 

γει. Ηρι. νου]ά ρμυϊ πο βἴορ δἱ ἴδε 
αεἴοβε οἰ νετ. 6. ὙνΒεῖδεσς δεσζε ὃς ἃ βίορ 
οζ ποῖ, [88 νεῦβε 18. σηδῃ εβεν ἃ Κἰηᾶ οὗ 
Δροάοεὶβ ἴὸ {πε ρσεςεάδϊησ. “17 γου 
ταᾶκε γοὺς τα εν εἴς., . .. εν τδε 
Ῥεῖδςε... ν᾿" εἰς. εἰρ. τ. 
Θ. Ραυ}Β βνοξήϊε 1δουρδι ἼΣ μᾶὲ 
Βεαῖ ἢ ἀπά Ὠαγπιοηίουβ γεϊδιίοη τνδς ἢ 
Ῥγενδῖ! ἱπ ἴπε ἵππος 16 45 ἴῃς τεϑυΐὲ οὗ 
τεςοηοϊ!δίίου τὰ αοά τπγουρἢ [εβι8 
ΟὨτῖδι. Οὐ Μδϑῖι. χί. 28. [τ ψουϊά ὃς 
δπ υηάυς τεβιτίοτίοη οὗἩ δῖ8 ἐδβουρδς τὸ 
ἱτηδρίὶπε ἴδδὶ ἣδς ΟΠΪῪ τεῖεσβ ἴο εα- 
τηδηῖ Ὀεῖννθεη τῃθθοῖβ οὗ τς ΟὨυγοῖ, 
ΔἸ πουρα, πὸ ἀουδὲ, πὶ ἰάεα 18 Βεγε ἰῃ- 
οἰυάεά. ““ΤὨΪΒ ρεᾶσε ἰβ8 {κε βοτης πχαρὶς 
σαΐστοσ, Ὁ ἴῃς ἀϊπηπεββ στονίηρ οἡ ΜΏΙΟΝ 

ΜῈ πιᾶὺ ἀΐβοεγη ἴῃς Ὀγεδῖῃ οὗ δὴ υποίεδῃ 
δρίγις παῖ ψουϊᾶ ννοῦκ ὰ8. 111 (Εεηάοὶ 

Αττῖϑ, Μενιογαπάα ϑαςγα, Ὁ. 130; ἴδα 
ηυοιλιίοη 51 σαίοδμαβ τδς βρίγίτυδὶ 
οοποοριίοη δείοτε δι} 8 πιϊπἅ). Τὸ 
Βῆαγε δηχίειν τ αοά ἰβ ἴο ἀεδίσου 118 
οοτσγοάϊηρ ρονεσ δηά ἴο ὃς οδὶπιεά ὃν Ηἰς 

ςα. Ῥεᾶδςε ἰ8 υβεᾶ 88 ἃ πᾶπηε οὗ αοὰ 
ἴῃ τῆς Ταϊπιυὰ (8ϑες Ταγίοσ, ψειυίσα 
ῬἙαίκενς, ῬΡ. 25-26).--- ὑπερέχ. πάντα 
γοῦν. “ΝΥ ΒΙΟὮ βυγραββεβ Ἴνεσν τδουρδί, 
411] οὖῦζ οοποεριίοη." (80 αἷβο ΟὩς., 
Εσδβῃ., ἡ εῖζβ., Μουϊε, νοη ϑοάεη, εἰς.). 
ὙΠ15 πιεδηΐϊπρ βεεπὶβ ἱπεν δῦϊς ἴτοσι ἐμ 6 
ων πο ἴῃ ἘΡΆΏ. {{|.. 2Ζο, τῷ δὲ δυναμένῳ 

ρ πάντα ποιῆσαι ὑπερέκπερισσοῦ ὧν 
αἰτού; ἣ νοοῦμεν, Δηὰ ο΄. νετ. 19, τὴν 
ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην 
τοῦ ϑρδςοε ἔογσδι 48 ἴς επυπιδσδίίοη οὗ 
ἴδια πηδην ἱπιεγργείδιίοηβ ρίνεη. ΨΝνοσάες- 
ψοτῖ (Ργείμάς, ΒΚ. 14) ἀεῆπεβ {Π|8 ρβεᾶςς 
88 “τεροβε ἱπ τπιογαὶ ᾿υάρτηεηῖβ "".--7 οὖν 
νον καρδίας... νοήματα. νοῦς, νεΙῪ 
τὰς ἢ} Ψ παῖ ννὰ 411 “ τεδβοπ," ἱπ Ῥδῃ] 8 
νίενν, δεϊοηρβ ἴο τδε 1ἴπ οὗ τς σάρξ. [ἴε᾿ 
ἰ8 τῆς δίρδεβὲ ρονγεσ ἴῃ ται [ἶς, ἀπά 
ῇοτάβ, 48 ἰξ ννεζς, {πε τηδίεγα] οὐ ψὩϊο ἢ 
ἐπε Ὀϊνὶπε πνεῦμα ολπ Μοτίς. 11 τεπηδίη 
ἴπ ἴῆοδε Ψο ροββεββ ἴε πνεῦμα 85 (δαὶ 
Ῥᾶτγὶ οὗ ἴδε ἱππεσ πιδῃ Ὡς οἢ 18 ἐχροβεά ἴὸ 
ξλτιἢν ἰπῆπεποςβ δηὰ τεϊαϊίομβ. (ϑες ἂῃ 
δάπιχϊίγαδίε ποῖς ἱῃπ 8.) καρδία ἰ58 “ἃ 
τόσα υπάεβηεὰ ςοποερί, βἰὰς ΌΥ βἰάς 
ὙΠ ἢ νοῦς " (80 1,Π.ἀεηλδηη, “Απιλνοῤοὶ., Ῥ. 
16 Ε΄). [τ δβἴο ἀο ποὶ πλεσεὶν ἢ ἔδε!- 
ἴηρβ Ὀὰϊ τ Ψ1}}. νοήματα ἀτε ρτοδυςῖδ 
οὗ (δε νοῦς, ᾿Ἰπου ἢ 8 οὐ ρυγροϑθεβ. Ρδὺυὶ 
Ψου]ὰ ργοΡΑΡΙΥ τεραγὰ ἔμεπὶ 88 ὑείπξ ςοη- 
ταῖηεὰ ἰὴ ἴδε καρδία. ΤῊς ννοτά ἰδ Ἰουπά 
ὩΣ εἰτηςδ ἱπ ἥ τ. γὰρ ποϑπξες εἶδα ἐπ 

.«Τ. σει. Α οἷοβε ράᾶσα!]εῖ ἰδ σὲ 
ὐθλστη, πού ἐν δυνάμει Θεοῦ φρονρου- 
μένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν. Η!οἶκΒ 
Οἷας5. Κευίεισ, 1., ὈΡ.- -8) φγεββεβ ἴῃς 
ξυτε οὗ ἃ ρατγίβοῃ κεερίηρ ψᾶγὰ ονεῖ ἃ 

ἴονῃ, δαηᾶ οὔϑεσνεβ ἴπδι οπς οὗ ἴῃς πιοβὲ 
ἱπιροτίδηε εἰεπιεπίβ ἰπ ἴπς Ὠἰδίοτυ οὗ τῆς 
Ἠεϊεπίβεὶς μετ οα νναβ ἴῃς ραγγιβϑοπίηρ οὗ 
ἴδε οἰείεβ Βο(ἢ ἴῃ ατεεος δηὰ Αϑία Μίποσ 
ὉΥ ἴδε βιιοςεββοῖβ οὗ ΑἸεχαπάεσς ἴῃς Οτεδῖ. 
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ατ Τί. εἱ. 
ΕΝ : τς 

4 ἰοῖ 

ἘΤῚ 3 ταῦτα 
Σσ; Τί. ἔπαινος, 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 

8. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα “ σεμνά, ὅσα δίκαια, 

ὅσα " ἁγνά, ὅσα " προσφιλῆ, ὅσα 
“λογίζεσθε. 09. ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε 

ἵν. 

"εὔφημα, εἴ; τις ἀρετὴ καὶ εἶ τις 

χ| 32:1... καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε " καὶ ὁ Θεὸς τῆς 

δὰ ἰΐρα εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὁμῶν. 
ἰὩ ΝΊ. ϑίγας;}β.. ΟἿ δόσε ίη Ν.Τ. 

λῃ Καὶ 17, ἀ. 5ες. 

Οὗ. Θα!. 11. 23. Τῆς ρεδᾶςε οἵ Θοά 'β ἴδε 
ξδιτίβοη οἵ ἴῃ6 808] ἴῃ 811 δε ὄἜχρεσίδησεβ 
οὗ [18 1ἴε, ἀείεηάίηρ ἴὲ τοπι ἴῃς εχίοσηδὶ 
δβϑδυ 8 οἵἨὁ ἰεπηριδιίίοη οἵ δηχίεϊγ, ἀπά 
ἀϊδβοιΡ! πίπρ 411 Ἰαννῖεβ8 ἀδδίγεβ δπὰ ἱπιᾶ- 
Εἰβδεῖοηθ νη, ἰδὲ πῶσ ὡραίηβὲ ἰἴ5 
ἰσδες ρυγροβεβ.---ὰν Χ, ᾿. ΟὨτγίβε [808 

ἰς ἴδε βυτε τεΐαρε δπὰ ἴῆε δσποβρδεσε οὗ 

ἴδε ρτγεοεάϊηρ ὈΥ ἴδε τεβυτηρείοη οὗ {πε 
τἰρὴν Θ. (νεῖ. 7) ἰπ ἃ πεν 

τπουρῆιβ ἂπὰ ἱπηαρίπαιίοπβ, ΟἿ μεν 

ΤΛΟΓΔΪ Ἔχοα!]!δηςαβ. [ἐ ἰβ οὶ ργοῦδῦϊε, ἴῃ 
ἴδε οἰτουτηδίδποεβ, ἴπδὶ ΔΩΥ δὺς νν88 
θεΐοτε ἐπε Αροβεὶς᾽ 5 τηϊπά.---τὸ λοιπόν ἰδ 
ΡτοΌΔΡΙν υδαὰ (ο βῆον τἴπδὲ Ὧθ ἰδ Ββαβίεη- 
πᾷ ἴο ἃ οἷἶοβε. ϑεὲ ου Ἵἤδρ. ἰἰι 1 σμῤγ. 
ΒΕΥΒΟΝΪ. ννε}}] τοσηδσκβ οὐ ἴδε “" ἱπεχ- 
Βαυβε: ν᾿ οἵ τῆς ΟΠ γιβιίδη πιοσαὶ ἰδ] 
ΠΟΙ 18 Πετε ῥγεβεπίεά. [δ επιῦσδςεβ 
Ῥτδοιοδ!ν 411 τλδιὶ τννὰβ οὗ ναϊυς ἴῃ δηςίεπε 
εἰδῖςοβ.-- -ἀληθῆ δηά δίκαια εαρτεβ8 ἴδε 
νεσὺ Του ἀδιίοῃβ οὗ ποσὶ 16. 16 τὰ 
δηὰ τὶρῃιεουβηεββ τα ἰδοκίπρ, ἴδετε 18 
ποιδίπε ἴο Ποϊά τηογαὶ 4υδ1 168 τορεῖμες. 
--σεμνά. ““Ἐενετεπά." Τῆε ἄυς Δρρτε- 
οἰαϊίοη οὗἩ βυςἢ [Πῖπρβ ργοάυοεβ νπδὶ Μ. 
Ατσποὶά νουϊά “811 “ἃ ποῦ]ε βευ ουβη 688" 
(8ν «1320 Μης.). --- προσφιλῆ: Οους 
““Ἰονεῖγ "᾿ ἰῃ 18. οτὶ ρίπαὶ ἕοτος με Ξ τὰς 
ἐχαοῖ πηεδηίησ, “ἴδοβε τπίπρβ Ψνῆοϑε 
δῖᾶος αἰίταςῖδ᾽᾽. Τῆς ἰάδα βεετὴβ ἴο ὕε 
Ἔ8Ρ. δρρὶεά ἴο ὯΔ] δεαγίηρ᾽ ἰοννατὰβ 
οἴπειβ. ὅεε ϑίγαςβι ἱν. 7, π' ἢ 
συναγωγῇ σεαντὸν ποιεῖ; Χχ, 13, 
σοφὸς ἐν ἑαντὸν π' ελῇ ποιήσει. 
Οὐ. Ν.. Ῥαϊετβ ἀεβοσίρειοῃ οὗ με Ομυτοῦ 
ἴῃ τῆς βεοοηὰ οεηΐυτΥ : “8586 δαὰ βεῖ ὕρ 
ἴος Βεσβεὶ τῆς ἰά68] οὗ βρίγτυδ] ἀενεῖορ- 
τηεηΐ υηάετ τε συϊάδηςε οὗ Δη ἱπδεϊπςι ὉῪ 
ψὨΙΟΒ, ἰπ ἴποϑε βοσγίουβ τηοπιεηῖβ, δῇς 
88 δρβοίυτεῖγ ἴσας τὸ ἴδε 800] 
οὗ Βες Εουπηᾶες. “ ἀοοάν!! ἰὸ πιεπ,᾽ δ8ε 

-᾽ 0} οδδρ. ἱ τσ ; ἘρΡὮ. ἱ. 6, τα, τῷ. ν ϑεοοῦ οδαρ. (8.13. 

3 επιστημῆς Δὐδεὰ Ὁγ Ὀ"ῈΕ“ἘΟ, ἀἁ, ε, ἔ, κα, Αταῦτσει. 

βαίά, “ἷἰπ ψβοση Οοὰ Ηϊπιρεῖ ἰδ νεἰξ- 
Ῥἰεαβεά.᾽ Εογἃ Μπτε|ο πτδε δὲ ἰεᾶσὲ ἐδετε 
ΨΆΑΞ πὸ ἰοζοεᾶ ορροαϊοη δεῖννεε ἴδε 
800} δηὰ τἴπε θοάγ, ἴδε νοιϊὰ δηά δε 
βρίσίιι, δηᾶ δε ρταςε οὗ ὃ Ἰβεν ετλεϊουξηεξο 
ΜΒ ῥτε- τη ΠΕΠΕΥ ψἱ δὲ ξ ρει τόξῳ 
ΟΕ τβε" (Δέαγέμς, ἰϊ.,) Ρ. 132). 
Ἐχδοιὶν -- οὖν “ Βίρῃ-ἰοηεᾶ". (80 δἰοὸ 
ΕΠ) ““Νναβ εἴπεη ρυΐεπ Κίδηρ δ1ι" 
([1Ρ8.). 11 ἰβ δῃ δχίσεπιεῖν τάγε τνοεὰ.--- 
εἴτ. ᾿ κιτιλι ““ὙνΒδίενες ὄχοεϊεηοε 
ἴδετε ος δὲ οδ]εςϊ οὗ ρτγαῖϑε." Τϑε 
βυσρεβίίου οὗ [(Ά.., "" νΝΏδιενοσ νϑῖὺς ΤΥ 
εχῖδέ ἴῃ (πεδῖδεη) νίσιυς,᾽" εἰς., 
δ ΠΥ Ὀεγοπὰ τπε πδίυγαὶ βεῆϑε, 
1π6 τεδάεσγ'᾽Β ροϊηὶ οὗ νίεν. ΟλΛ. ϑαγίηρε 
οἵ ζετο. Ἑαίκενς, οςἾΆΡ. ἰϊ., τ, "" Ἐδδδὶ εακὶ, 
ΨΏΙΟΝ ἴ8 τὲ τεἰρπς οοῦτδε τπδὶ ἃ τοῦδ 
8δου!ὰ σῇοοδε ἕοσ ἰπιηβεὺ Ὑνπδίροενει 
188 ὑγί δ ἴο δὲπι δδὶ ρυγδυεβ ἰὶ δηὰ δείηξε 
δὶπη ΠΟΠΟῸΓΣ Ποπὶ τῆεῃ." ἐν τδε ἴα)- 

σίδηϊ γτῶηρε οὗ πιεαπίηρβ δεϊοηρίηρ ἴὸ 
ὅδε , 8ες ᾿πμῇ 858.., Ρ. 00 ἕως 
8ἃ8βΒ Ηοτί (οπ στ Ῥεῖ. ἱ. 7) μοϊπὶβ ουϊ, 
ςοσσεβροηβ ὄχον ἴο δηὰ ἱπ᾿- 
Ρἰΐεβ τὸ, ἱποιυάϊηρ ἴῃ δεῖ τῆς ἰάελ 
οὗ '"πογαΐ δρρτοναίίοη. ΗἮξε οὔϑεσνες 
παῖ ἴτ τείεσβ ἽμίεδῪ ἴο “τὰς ἱπιασάὰ 
ἀϊδροβίτίοπ ἴο δοὶβ ἃ8 δοίίοπβ ᾽" (βεε ἴδε 
ΨΒΟ]6 νϑ]υδῦ]ς ποῖε).---τ. λογίξ. “ Μακε 
δεπιὶ τπε βυδ)εςὶ οὗ ςαγεῖ! γεβεςοα." 
Μεαϊίαϊίο. .. ῥγαεοεάδὲ: ἀξίνας Ξεφεῤέω 
οῤπ5 ((ἱν.). 

Ψψες. 9. ἴτἰβ Ββασγάϊγ ροββδίδῖς, υσί ἢ ΕἸ]., 
το τεῖεσς ἃ καὶ κιτ.λ. ἱπιπγχεάϊδιοϊγ ἰο τὰς 
Ῥεδοράιηα, νπέθοοι πεσε. ἴῃς ἀριρντοιλτος 
τίοη.---ἐμάθ. κι. παρελ. Ρ᾽Δ1η]Υ τεῖεσ ἴὸ 
ἀςβπ!ιε ΟὨσίβιίδη πᾳ Βε δαὰ 8εῖ 
ἱπιβεῖ το ρῖνε ἴῆετη. παραλαμβάνω 

υδεὰ τερι Δεῖν οὐὨ ““τεςεϊνίηρ "᾿ Ἰσοῖῦ σοι 
ἃ ἴεδοδεῖ.---κ. κ' εἴδ. ἐν ἐ. ΤΏϊΞς ἰ5 ἴδε 
ἱπιργεββίοῃ τηδᾶς ὕροη ἴδεπὶ Ὀγ Βὲβ ΟὨτίδ- 
ἴίαῃ ἌἽπασγαςίεσ, ἀρασὶ ἴτοπι ΔΩΥ οορϑοίουξ 
εἤοτι ου δῖβ ρασὶ. Οὐ . ἀ. τ7.-ὖὸ 
Θ. τ. εἰρ. ὅ8:ε οὐ νεῖ. 8 (σα ἐκέ!.). [ἴἁ ι'ς 
ἐσ Ῥοββίδ!ς ἴπδὶ ες μδβ ραστὶν ἰῃ νἱεῖν 

ε ἀϊεεεχασγὰ οἵ ἴπεβϑε εἰ ῖς δὶ χυδι εεθ δ 
τὭσεδλιοηιπρ δὲ Βδιτποην οὗ ἴῃς Οδυπδ, 
ἃ 8, 80 ἔδσ, ἴο Ὀίασης ἔοσς ἴδς ἀϊνίεφοηδ. 
αἰγεδὰν εχϊβιίηρ. -- 
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1ο. Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὅτι ἤδη ποτὲ " ἀνεθάλετε ' τὸ 5" Ουὶν Βατο 
ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν - ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, " ἠκαιρεῖσθε δέ. 
ὅτι καθ᾽ " ὑστέρησιν λέγω: ἐγὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν οἷς εἰμί, " αὐτάρκης 

896 ποίο ἐπῇγ. 

1 Ὁ ἐθαλατε. Ρ:, 4, 43 ανεθαλλετε. 

νν. 1οἹ4. ὈΞΙΊΟΑΤΕ ἘΧΡΒΕΒΒΙΟΝ ΟΥ 
ΤΗΑΝΚΒ ῬΟΒ ΤΗΕῚΒ ΟἹΡΤ.--- ες. το. 
τηδτκβ ἴδ τυγηΐηρ οὗ ΡΔυ}᾽5 τπουρἢ8 ἴο ἃ 
ἀϊδετεπὶ δυδ)εςῖ, οὕ, 28 [Ἂἢ. ἸΓΑΌΪΥ 
ΕΧΡΓΟΒ868 ἰΐ, “ Αιγεβίβ ἃ βιιδήεοι ννῃϊςο ἢ ἰδ 
ἴπ ἄδηρες οἵ εβοδρίηρ ". Ηε δι88 ποῖ, ὕὃὉ 
ΕΠ πον», σαῤγεςεῖγ ἰπδηκεά (δετ ἔοσ {πεῖν 
ξεπεζοὺβ σἹΝ νὨΙΟὮ τνδδ5, ἴῃ 4}1} {| κε] ποοά, 
ἴδε οοςδδίοη οὗἉ [ἰδ ἰετῖετ. ΤΈς νεῖν ἕλοι 
οὗ δίβ δοςερίϊπρ ἃ ῥγεβεηΐ ἔτοπὶ ἴῃεπὶ 
βῃοννεὰ δὶ8β ςοππάεηςα ἱπ ἱπεῖς αβεςίοη. 
ΤὨΐβ ψὰ5 ἱπάεεὰ ἢ᾽5 τἰρσῆις, θυ Ὧς Ββεϊἄοπι 
Ἰαϊὰ οἰαίτη ἰο ἴξ. Νο δε τῆς ἀεἰςδοΥ 
οὗ δί8 ἰδησυαο δετα 5. ἄυε (8ο 4150 Η]]- 
ξεηέεϊά, ΖωτΆ., χχ., 2, ΡΡ. 183-184) ἴο 
ἴδε δδε βἰδηάεγβ υἱϊεγεὰ δραϊηβι μἷπὶ δὲ 
Οοεῖπι δηά ἱἰπ Μασεάδοηΐϊδ (1 Τεβε. 1:ϊ. 
5), 88 πηακίηρ ἴῃε αοβρεῖ ἃ πγεᾶπβ οἵ ̓ ΐνε]:- 
Βοοά (8εε 1: Ὅος. ἰχ. 3-18, 2 Οοσ. χίὶ. 8:0, 
σα]. νι. 6, ἀπά ϑοδῦτει, ἰϊ., 1, ὈΡ. 318-310). 

ποτέ. Απ δχργεββῖνα σοι πϑιίοα 
ΞξΞῷ "δἰγεδάν οπςς πιοσε ᾽᾿ (ργεοίβεϊυ -Ξ 
σοῖον τοίεαεν εἰηνιαΐ, ΜὨϊΟἢ Ὧδ85 ἃ ίογοα 
Τοτγεβροπάϊηρ το τπαὶ οὗ ἔπε Οτεεῖ, δὶς ἢ 
ςδηποῖ ὃς τεργοάυςεὰ ἰῃ ΕΠ 58, ἰμδὲὶ οὗ 
τῆς πνεχῤεοίφα Ὡαᾶῖυτε οὗ ἴτε γί. 80 
Νν5.).---ὠἀἀνεθάλετε. Ὑῆε νετῦ 18 νεγῪ τᾶσα 
ἴῃ βεουϊας αἀτεεῖς, νυν ἢ1]6 οσουγτίη πίπς 
επιεβ ἰὴ υΧΧ. ὙΤδῖβ οἱάες δογίϑὲ ἔοστη 
τᾶκεβ ἴδε ρίδος οὗ ἴδε ποτα ταρυΐασ οπα 
ἔνε ἔἰπιεβ ἴῃ υΧΧ. [Ιἴ 18. οηἱν ἐουπά ἱπ 
τᾶς ΒΙΡ16. (ϑεε ΝΥ -8.8., }, τος Ιοδεοῖο, 
Ῥαγαϊέῤονιεπα, Ὁ. 557.) ΤΏ νετῦ [8 υϑεά 
δοιῆ τἰγαπβίείνεϊν δηὰ ἱπισαπϑιτνεῖγ. Ἡδεγα 
ἰξ 18 Ῥτοῦδοὶν ἐγαπβίεϊνε, 88 ἱπ ΕΖεῖ. χνὶϊ. 
24 δηὰ ἴῆτεε οἵδε ρίδςεβ ἰπ ΓΧΧ (80 
Ὁε Νν. Ννν6., ,Δ., Ηοΐϑβι., [υἱρΡ8.. εἴς.). [η 
τδλι οαβε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἰξ {πε 
δοςυδββῖνε ρονετπεὰ Ὀγ τ. ““Υου ἰεἴ γουτ 
σῶζε ἴοσ πιὲ Ὁ] ββϑου ἰηῖο δεῖν ἰη.᾽" 
Μγι-. τ ϊηῖκβ ἰτ ἱποοηβίβίεπε νἱἢ τῆς ἀε]!- 
ςδογ οὗ Ρδυ]}᾽8 ἴοπε ἰῃ τΠ18 ρ ἴο ἴδε 
ἰξ 48 ἰγαπϑίῖνε.Ό Βυΐ Ῥδὺϊ! Ἐχργεβδὶν 
ξυλτὰβ ραῖϊπϑὲ δυτίηρ {πεὶς ἔδε! ρα ὉῪ 
Τοττεοιίηρ, 85 ἰξ ψψεσα, δἰ8 βιδίεσμεηϊς ὃν 
τες πεχὲ οἴδυβε ἴθ ννϊοῆ δες δββεσγίβ, 
“Οἴου ἀὐά (τυἱν σατε "". ΤῊΪΐβ οοπβισυςτίοη 
ΒΕΕΙΒ ΤΠ ἮΝ πιογα παῖυσαὶ ἔπη ἰο ἴδκε 
τὸ ὑπ. ἃ. φρ. 848 δὴ δοουδβαίίνε οὗ 86 
ἵππος οὔ͵εςί (Βο Μγτ., αν". Ηρι., Εδάϊε). 
Μουΐε, Ῥγοῦδοὶν ψἱἢ Ἰυβεῖςε, ταπιδείκα 
τδαιῖ “τε ρῆγαϑβο ἰβ ἰουςπεοά νυν ἃ δυη]]ε 
οἵ κεπεῖε ρἰεαβαπγ " (Ρλι ἐῥῥίαν δέμάδες, 

11. οὐχ Ἐεεῖ. 
χνὶϊ. 
διταοδὺ 
18, χί. 42, 

: 1ο αἱ, 
Υ Μαξτὶκς χίϊ. 4ῳ. σῷ 4 Οος. ἰχ. 8: : Τίαι. νὲ, 6. 

3 Ἐ6 τον. 

Ρ. 245).---ἐφ᾽ ᾧ. ὙὯε τηοβὲ νατίουβ ἱπίεγ- 
Ῥτεϊδιίιοηβ δανα ξἰνεπ. ϑοπῖδ τεΐεσ 
ᾧ τὸ {πε ψΠοΐς ρῆγαβε ργεοξάϊης. ϑόοῖης 
τῆλκε ἀναθάλλειν ἴς αηἰεοεάεηις. ΕἸ]. 
τεπάδιβ, “ἢ ἃ νῖενν ἴο νν δὶς ἢ " (ριον. 
ὈΔΌΪ ““ΠΊῪ ἱπίεγεβίβ᾽"; 80 δἷδβο ΣΝ 
Βεεῖ); [(ἢ.. “ἴῃ ΨΒΙΟἢ " (ἰακίηρ 1 ραπα- 
ταῦ γ); Ηδη. -- ἐπὶ ὅτι. ΤῇἪε 
βἰτηρίεβὲ εχρ᾽δηδείοη ἰβ ἴο τεψαγὰά ἐμοῦ 28 
δηϊεοοάδεης (80 αἷἰδο Οδὶν., Νδυρβαδη). 
“Αδουξ ΨΒοηι (1. ΞΞ ἴῃ ψῆοβε οα86) γοῦ 
Τεγίδίη!Υ ἀἑά σᾶτε, ννετὲ δηχίουβ, δυῖ γοῦ 
Βδᾶ πο ορροσιυπίεν οὗ ββονίηρ γόους σῶσε 
ἴῃ ἃ Ὀγδοῖίο δὶ ἔλβῃίοη." ἐπί δβ ςοπιγαδίεἃ 
νὴ ὑπέρ ρτεοεάϊηρ νουϊᾶὰ εχργεββ ἃ 
τῆοζε ἱπάεβηϊτε τεϊδίίοη ἴο Ῥαυ]. 
ΨΈΤΟ Αἰνναυβ, 88 δε ννεὶ! Κηενν, [Ποσου ΒΥ 
ἰητεζεβίεὰ ἴθ Πἰπ. Ὑῆς ἀεβηέίε τεϊδίοι 
18 ςοππεοίεὰ ν]τ ἐπε δοιυδὶ θεβίονίηρ οὗ 
τῆς εἰἢ..---ἀκαιρεῖσθε.ς [ἰΔἅ, ἀπὰ Θεοῖς 
υοΐα Οοἠς ἱπβίδηςς οὗ ἴδε βἰπιρίε νετὺ 
αιρέω. [τ 8 ηοῖ οετίαίη ἩδΒεῖδεν Βς 

τείεσβ πεγα ἰοὸ ἰδοῖκ οὗ πιεδῃβ οἵ ἴδε ννδηῖ 
οὗ ορροστυπὶτν ἴο βεπά ἃ γῆ. Τδὲ ἰπι- 
ρει βδον ἔδε Βαδίει] βιδὶς οἵ {μεὶσ 
εἰ ρ8 ἰονναγὰβ Ραυ!. 
Νξρξ ἐὰν Τῆε τοττὶ οὗ Τβεῦνε ἴτοῖι 
γάρ, ἰδ Βιίτορδίο. “6 ν.Ὲ4 

εκ Ν “Ποπηα ᾿ Μετ. 13 πιδεκβ ἴΠῸ 
οἷἶοθβε. Τῆς ἰδουρῆὲ ἰβ νοτκεὰ οὐυἱ Ὀε- 
ὕνεεη. 8ϑες ]. δ εῖββ, Βείέρ., Ρ. 29.--- 
οὐχ ὅτι. ὅ8:εε οῃ ΤἤΔΡ. 11]. 12 τηῤν. -τκαθ᾽ 
ὑστέρησιν. “Α8 τερατὰβ νγδηῖ.᾽" κατά 
1ᾶ8 ἴῇε βᾶπιῈὲ βεῆδε 48 ἰῇ (ἢ ρῆγαθε 
τὰ κατ᾽ ἐμέ.---ἐγώ επιρἢδβίϑεβ δἰβ οὐντὶ 
Ῥοβίείου ἰπ ἃ ἴοπε οὗ οδ]πὶ ἰηδερεπάδηςς 
οὗ οἰτουπιβίδηςε5.---ῶν οἷς εἰμί. ΤΑκεη 
Υ ἰτβεῖξ, τπε ρῆτγαβε πιὶρδς ννε]} πιεδᾶπ, 
“ἢ ΤΥ ργεβεηῖ οἰτουτηδίδηςαβ . Βαϊΐ ἴῃ 
νίενν οὗἨἁ Ἁτδς [ο]]οννὶπρ νεῖβεβ ἰξ βεοσῃδ 
θεῖε το τπᾶκε ἴτ ρεπεσαὶ τὸ ""ἴη ἴδε 
οἰγουπιδίδηςεδβ ἰπ νϊς ἢ 1 δπὶ ρἱδοεά δὲ 
ΔᾺΥ τηοπηοητ". Εος εχχ. οὗ ἴδε ρῆγαβε 
8εεὲ Κυρίε δηὰά ννεῖδι. αὰ ἴοε. 
ταῦβὲ Ὀς τταπαϊδιεά ἱπίο Εηρ 8} ἃ8 ἃ 
Ρετίεοῖ, “1 πᾶνε ἱεαγπεὰ ". Βυὶ τδς 
ατεεῖς δαβ ἃ ἴσῃε δογίβι ἔοσοε : [ξ βυπι8 ὉΡ 
ιἰβ ἐχρεσγίεηςεβ ἴο ἴπε πηοπχεπΐ οὗ υυτἰ εἶπ 
ἃπά τεραγάβ ἴπ6πὶ 88 ἃ νΠοΐε.---αὐτάρκης 
8 δάπλγαὈΪν Π]υβιγδιεᾶ ὃγ Ρίαι., Κοῤπδ., 
360 Β, οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πο; 
ἐνδεής. ““ τ. Ἰοδπδου ἐδ! κε ννῖτἢ ἀρρεο- 
δαξίοη οὗ οης Ψ8ο μαὰ διιαϊπεὰ ἰὸ τᾶς 
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8 « (οι. χί. ἘαΕΙΣ εἶναι. 
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12. οἶδα δὲ 1 " ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ 2 " περισσεύειν - ἐν 
»ἶοῖο είν. 9 παγτὶ καὶ ἐν πᾶσι ὅ μεμύημαι καὶ "χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καἱ 

18. 
1υκο χν. 

περισσεύειν καὶ Ἴ“ ὑστερεῖσθαι. 13: πάντα "ἰσχύω ἐν τῷ “ ἐνδυνα- 
ἀ} τ ζον, μοῦντί με Χριστῷ.δ 14. πλὴν καλῶς ἐποιήσατε " συγκοινωνήσαντές" 

οτΟοσ. . 5; 
4 Οος. ἐν. δ, νἱϊϊ. γ; τ: Τδεδ8. ν. 1:8. ἁ Οεἷν Βεσε ἰῃ Ν.Τ. 

ἔΊαΚΟ χν. τ4:; 2 Οαε. χί. 9; Ηεῦ. χί, 37); ϑίσβοβ χὶ, σσ. 
χνὶϊ!. 4. 

εὐ ἴεα ἰα Ῥε εἰν. :Ὦ. 
Ε 8ε ποία ἐμων. Β Ρδ. νι; ον. 

Δ 80 137, βοπηε οἵἴπεσ τηΐηηθ. Εάά. και στ ΑΒ, εἰς. Με. βυρροβεβ δε ἴο 
μᾶνε τίβεπ ἔτοσι ἴῃς ἰδβί 80]]. οὗ οιδα. 

3. δυτβοβ. οὔ. και. 

5 80 ΝΟΌ Εκ ΒΕ ΟΚΕΡ, Ατἢ., Ογτγ., Οὔγ., Επιῃ.οοὐ. ὙΠάτι,, εἰς. Ἑδά, οὐ. 
νυ 

ὑσεῖ. 

ΑΒ" ἜΕΟ. 
͵ 

βῖδιε οὗ ἴῃς ῬΒΠ]βορῃϊςδὶ υυΐβε τηδη, ἐπαὶ 
͵8, ἴο ᾶνε πὸ ννδηῖ οὗ δηγίπίπρ. “ΤΒεη, 
εἶτ, βαἱὰ 1, “ἴδε βᾶναρε ἰ5 ἃ υνῖβε τπηδη. 
εΒὲγ,᾽ βαϊὰ με, 1 ἀἄο ποῖ τηεδῃ δἰ πρὶῪ 
θείης νἱῖδουι,---θυς ποὶ μανίπρ ἃ τναητ᾿ 
(Βοεννεῖ}8 γοΐπδοη, Ρ. 351, αἷοδε εά.). 

νεῖ. 12. ο κιτ. καί τηῦδὲ ὃς 
τεδὰ υἱῖἢ 411 σοοά αὐϊποτιεϊεβ. Ὑῆε οης 
καί τὐυδὲ ὃς ςοττεϊαῖϊνε ἴο τῇς οἴδοσ, 
Ὠπῖε88 δὲ ἱπίεηάεὰ ἴο ςοπεϊπυς ἴῃς δεῆ- 
ἕεπος Ψίϊδουϊ (πε βεοοπὰ οἶδα (Βεε δῃ 
ἐχοεϊϊεπε ποῖς ου καί ἱπ Ν.Τ. ἰη ΕἸ]. αὐ 
ἐοο. Ἦε ἄεῆπεε βοιῃεν δὲ ἴοο πιϊηυῖε]γ). 
Ἐχασζηρίεβ οὗ ἴδε ἱπδηϊίνε δῆοι οἶδα τε 
το ὃς ἰουπά ἰη οἰαββίςαὶ ατεεῖς.-- -ταπειν. 
Ἴδε Ῥεβὲ οοσηπιεπί οἡ 1818 18 2 (ος. χί. 

, ἐμαντὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ῆ 
ἐσὲ ἰξ πχθᾶπβ, “"Κεαρίηρ πιγβεὶζ ἴονν " 

Ἢ τεβρεςὶ οὗ πε πεεάβ οὗ ἀδιν 116ε). 
ουἷε ἌΡΕΙ ηυοῖεβ Ὀἱοὰ,, ἱ., 36 (βρεαϊκίη 

οἔτδε Νἢε), καθ’ ἡμέραν... ταπεινοῦται 
τῷ “στῦης ἴον ".--ν παντ' κ᾿ ἐν π. ΙἊἾ 
ναφυς, ξεέπεσδὶ ρὮγαβα τα “ ἴῃ 411 οἰγοῦυπι- 
βίδποεβ οὗ Πρ: τ [88 Υ ̓πσαραϊαις 
οοππεχίοη Ὑἱ ἢ μεμ' ς7. ἃ εἷτη 
ἐχρεεβδίοῃ τῷ τς Ἰὰ ῃ Ἡεϊ!., 
7, 5, 12, ἃπὰ τοῖς πᾶσιν οἱ πᾶσιν ἴῃ 
ΤὨυςγά,, ϑορᾷ., εἰς.).--μεμύημαι. ὙΠε 
νεσῦ ννῶδ οσὶ ίπδιγ υβεὰ οἷ οης ἱπιίεαιεά 
ἱπῖο τε Μγβίεσίεβ. [τ Ἴοπης (κε οὖς 
οὐ “ἱπιεἰαιεά ἢ) ἰο οβε ἴ18 τεςπηὶςδὶ 
βεῆβεὲ. Βυϊ ([Ὡ6Ὲ Ψψοτζά ῥγοῦαῦὶν ἱσιρ!εβ 
ἃ ἀϊῆουε ργοοαβδ ἰο ὃς ροης ἰδτουρῶ. 
ΟΥ̓. Ῥβ. χχν. 14: “Το σεεγεὲ οἵ τῆς 1,οτὰ 
8 ν ἱἢ ἴδεπὶ παι ἔεας Ηΐη, απὰ Ἠς υἹ]] 
βδον, ἴπεπ Ηἰβ οονεηδης" (νδυρἤδπη), 
δηὰ νυ βὰ. νἱϊϊ. 4, μύστις γάρ ἐστιν τῆς 
τοῦ Θεοῦ ἐπιστήμης. [π Ιαἴετ εςςϊεβὶ- 
δδιῖςδὶ ὑδᾶρε ὁ μεμνημένος -- ἃ Ὀαριϊδεά 
ΟἸὨσίδιίαπ (απ ἰηβισυςξῖνε δίης 48 ἴο τῆς 
ξτον οὐ ἀορτπα). ὅες Απγίοδ, δας 

ΜΑΒῸ" χ7, ἅ, ε, δ τ, νβ. σορ. ἅστῃ, ςείδ., Οἱεπι., ΥἹοϊογίῃ., Αδα- 
Ὁ ψᾺ8 ΝΈΕΣ Ργοῦδ ον δἀἀεὰ ἔτοσῃ τ Τίπ,. ἱ. 12. 

480 [Δοἢ., Τιᾷ., ΑΙξ, νὰ ΏΒΟΡΈΚΕΙΙ,Ρ. τι, νν»ε., ΨΝ.Η. συνκ. σἱΐ 

Απκῆλε Μγείενίεμενεεεν, Ὁ. 158. ΄. 
ξοες εἰοβεῖν “ἱὰ ἴδε ἰπδηϊξῖνες ἰοϊιοννίης. 
Γ΄. ΑἹο ρβσοη, 2, 4 σά ἥπ., κνβερνᾶν 
μνη --χορτάζεσθαι ἰξ ἃ εἴουξ 
Μοτζᾶ, υβεὰ οτἱ σίπα!ν οἵὗἩ τδε ἐδεάϊης οἱ 
δηίπλδΐβ, νυν δίς σταάυδηγ Ὀεςδης ςοΐουι- 
Ιε8β88Β ἱπ τῆε ςΟἸ]οσυὶ (εεε 
ϑομγοες οὕ Ν.Τ. Ογεεῖ, Ρ. 82).---ποινᾶν 
βῃουά Ὀς ψτιτεη σἱῖπουΐϊ ἐοέα τ μδερνί 
[1 18 ςοπίγαςιεά βετε ἢ α 25 υκοῖν 
ἰδ ἰδῖες αἴεεῖς. ὅεεὲ ῬΒεγηῖςδυ (εά. 
Τμοδεοκ), δι, 204. 80 αἰννᾶγε ἰῃ - 
ὑστερεῖσθαι 848 ἴῃς τᾶτε τηεδπίηρ “ το δὲ 
ἴῃ ψδηῖ᾽" (20 80].), οὐ γαῖμες (ἢ τὶ ἀ!ε), 
“ο ἔεεῖ ψαη", ΟΥ̓ 2 Ὅοι. χί, 9, δοὰ 
εδρ. ϑίγαςβι. χὶ. ἵἱ, ἔστιν κοπιῶν 
πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον 
ὑστερεῖται. 

ΨΜες. 13. π. ἰσχ. ἴτ ἰ5 ἀϊδουϊε τὸ 
ἀεςῖάε ψΒεῖδες π᾿ [5 δοουδξαῖῖνε ος τῃεσεῖγ 
δἀνειρία!. Οἵ. 88. ν. τό (ψδεσε δρρασ- 
ἐπῦν ἰσχύει μΒα8 ἴῃς δοςυβαῖίνε), δηὰ 
Ὑνϊδά. χνὶ. 20, ἄρτον... ἀπ’ ᾿ 
ἔπεμψας... πᾶσαν 
ἙἘὸ: ἴδε οἴδεῖ αἰϊεσπαῖῖνε βεε σαν. 
Οἀν.ς., 8, 214.---νδνν. Οἵ. ἘρΆΏ. νὶ, το, 
ἐνδυναμοῦσϑε ἐν Κνρίῳ; Ϊυά. νἱ. 34 (“οά. 
Α), πνεῦμα Θεοῦ ἐνεδυνάμωσεν τὸν , 
118 ἃ τᾶσε οσὰ. Ὅδε δἀ)εςεῖνε ἐνδύνα- 

ποτὰ ΨὮΙΟΒ 1ἴ δρτγίηρβ, ἰδ ὁπ ἑσυπά 
τὴ ἰαϊε Βγσαπιίης ατεεῖὶς. Αἢ δρὲ 
ἴο ἴδε ψδοῖε ̓  ἰϑου εκὲ ἰ86 Ῥβ. 8οῖ. τό, σ2, 
ἐν τῷ ἐνισχ σε ψνχήν 
ἀρκέσει μοι τὸ ᾿  ὙΝ ἕἝΦ τπρεῖ ἧς 
οτηϊτιοά. ϑ8ὲεε οτίξ. ποῖς σωῤν. 

Ψψετ. 14. πλήν. θεὲ οὐ ςὔδρ. ἰϊ). σό. 
“ΑἹΙ τῆε βᾶπιε, 1 τε)οῖςε π᾿ γοὺς ἱθά- 
με58." --καλῶς. Ηοτί (οπ σ Ρεῖ. τα, ταὶ 
Ῥοίΐπίβ ουὔῖϊ ἴπαὶ καλός “ ἀεποῖεβ τδδὶ Κὶ 
οὗ ξοοάπεββ ὑπο ἢ ἰβ ἂἃὲ οηςε δεεῦ ἰὸ δε 
ξοοά".---συνκ. (τε ῥγείεσδοϊ!ς βρε πα σ). 



12--. 17. 

μου τῇ θλίψει.1 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 

15. οἴδατε δὲ 3 καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ ᾿ 595 γε. 
17. οὐ 

τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐετοτία 

ἐκοινώνησεν εἰς ' λόγον " δόσεως καὶ λήψεως," " εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι - Με 

16. ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ᾿ ἅπαξ καὶ ᾿' δὶς εἰς δ τὴν " χρείαν ἘΝ 

μοι δ ἐπέμψατε. 17. οὐχ ὅτι " ἐπιζητῶ τὸ " δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν 1 τς Ω 
τ 1. 8εε ποίϑ ἐμήν. τῷ Νεζσ. το; Αςΐδ χχ. 34: οι. χἰΐ. 13 αἱ. πα Μεαῖϊ. νἱ. 32; [μὐκὸ χίΐ. 30; 
οἱ. χί. γ αἱ. ο΄ Μεῖι. νἱΐ. τα; [μυΚο χὶ. 13. ἴδ ἱ ΟΧΧ. ϑ8ὲεεὲ Οτ-Ὑ Βαγεσ σά νος. 

1 τ, θλ. μ. ΘΕΕΘ, Ο.ἵ,. νξ. 

3 Οπ;. δε Πετ."Ἐξτ." 37, 115 αἷ,, Βγτρ. ἄστη. ξεϊῃ., ΟὮτ., Τβάσε, 

8 οτι ἰπβεσιεὰ Ὀεΐοτε ουδ. Ὁν Ὁ“ ἘἜετα, ἀ, ε, ξ. 

480 ΒΟΏΞΕΚΙ;Ρ. Ἑάά. λημψ. νἱ8 ΜΑΒ'" Ἔα. 
δ θη). εἰς ΑὨ"(Ε") 39, 73, 50. ἀγτ. ειῆ., Νὶοϊοτίη. [ἀςἢ. δηὰ 1,Ά. Ὀγδοκεῖ. 

δ μον ὈΕΤ;Ρ, 5, Βγτρ. ζςορ. ἃγπλ., Ργος., ΤΈΡΗΙ., Αὑρ., Ατηρτβί. 

ἴπ οἰλϑείςδὶ ὑδᾶρε (αἰπιοδὲ οοπῆπεὰ ἴο 
Ῥεπιοβίδ.) τη18 νετῦ πᾶβ {πε ρεπίτῖνε οὗ 
πὸ τοΐηρ ἴῃ ΒΟ ἃ βῆδγε ἰβ ρίνεη. 
ὙΤΠΕῪ Βαὰ πιδάς σοπηπιοη οδιιδε ϑγἱἢ ἢ 8 
διηϊοιίοη (ρσοῦδοΐν τεξεισίηρς ἴὸ Ὠὶβ ἱπ- 
Ῥεβοησηεηῖ). ὙΠε Ὀτίηρίηρ ἐογσιναγὰ οὗ 
μον ετρῃδβίβεβ ἐμεὶγ ρεγβοηδὶ γοϊδιίοη ἴῸὸ 
1δε Αροβίῖε, νυν οἢ ννᾶβ ἂρὶ ἴο δε οδβουτεά 
ΌῪ ἴδε ἔογτῃ οὗ Ἔχργεββίοη υβεά. 

γν. 15-.9ρ. ΤΉΕΙΕ ΒΑΒΙΙΕΝ ΑΝ ΓΚΑΤῈΒ 
ΟΕΝΕΒΟΒΙΤῪ ΑΝῸ 18 ὈΙΝΙΝΕ ΚΕΨΜΆΑΚΟΌ.-- 
Μετ. 15. δέ πιλιῖκϑ τῆς ἱγαπείτίοη τὸ ἢϊ8 
βσϑὶ Ἴεχρεγίεηςε οὐ τες ρεπεγοβίιυ. “"Βυΐῖ 
τηϊδ ἱβ πὸ πεν τΠΐηρ, ἴοσ γου πᾶνε αἴ νναγβ 
δδεπ ξεπεσουβ. Ὑοὺ Κπονν [88 45 νγε]]} 28 
1 ἀο"᾽ (καὶ ὑμεῖε).---Φιλιππήσ. (Α 1,Δεἰπ 
ἔοστῃ, 8εὲ ζαπηκαν, ϑέοωνπαὶ οὐ ΤΑεοὶ. 
δεκάδος, ἰ.,. 1, Ρ. στ6.) Ης εἷπρὶεβ {δεπὶ 
ουῖ ἔγτοπῃ 811} {πε οἵ πεῦ ΟΠυγοε8.---ν ἀρχ. 
τ. εὔαγ. Ιεἐ ἰ5 ἀϊῆσυϊε το δες (1π βρῖϊς οὗ 
Ἠδυρι᾿β οδ]εςεοη8) δονν τ8ῖ8 οου]ὰ τηδᾶῃ 
ΔΗΥΙΠΙηρ εἶδε ἔμᾶη “δ τῆς τἰπια ψΒεη 
πε Οοδρεὶ ννῶβ ἤσγβε ργεδοβεά ἴο γου ᾽". 
Τμδὶ μαὰ ὕδεη δρουϊ ἴδῃ γεᾶσβ ργενί οι βἶγ. 
Οὗ. τ οΙεπι. 47. ἀναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν 

ΡΣ Τὰ το πτ τί πρῶτον ὑμῖν χῇ τοῦ εὐα: 
ἔγραψεν ; ῥτοῦ Δ] ἐπῖς 8 πε ρα τα οττεά 
ἴο ἴῃ 2 Οον. χί. 9 (ς΄. Αςῖβ χνιΐ. 5). Ηε 
τεξιβεὰ ἴο ἴδκε δην υπίατγ αἷἱά δἱ 
Οοτίπιῃ [εβὲ ἐπε [πιἀδιδίηρ τεαο μετ βδουϊάὰ 
τιᾶκε ἰξ ἃ ρτουπὰ ἴοσ ἔαϊβε Ἵπάᾶγρεβ.--- 
μοι... ἐκοινών. ΤὨΐβ υ8ὲ (1 Ν.Τ.) ἰ5 
Δρρϑγεπεν οοπῆπεά τὸ ἴῃς Ἐρίβιϊεβ.. Α 
Ῥτεοίϑα Ῥᾶγδὶ]εὶ (κοιν. νυ ἀδιῖνε δηάᾶ 
εἰς) ἰ6 Τουπά ἴῃ Ρίαι., Κεῤμδ., ν., 453 Α.--- 
εἰς λόγ. ὃ. κι Δ. [1ϊ. τΞ “Νο ΟΒυτοῦ 
ςοπηπγιηϊοαῖοα νυν τὴς 80 48 ἴο πᾶνε Δπ 
δοοουπὶ οὗ εἰνίηρ δηά τεςείϊνίηνρ ̓" (ἀςεδίς 
δηὰ οτεὰϊ). ΤΣ ΨΠοΪε οὗ τῆς οοπῖοχὶ 
848 ἃ ςοἰουτίηρ οὗ πηδηςΐαὶ ἴεγπηβ. ΡῬζο- 
θαδῖγν Ῥδὺ] υ8ε8 ἴπεπὶ ἱπ ἃ Πα] - υτηοτοιβ 

πηδηποῖ. Τῆς Τοπιδὶπαιίοη οἵὗὨ δ, ἀπά λ. 
ἰβ πεᾳυςης. (. ϑίγας χίἱὶ. 7, δόσις καὶ 
λῆμψις παντὶ ἐν γραφῇ, ἀηά ἱπ [1,δἰπ 
δυΐδοτβ, Οἱς., ζαεὶ., τ6, γαξέο ἀροεῤίογμηςι 
εἰ ἀαίογενι. Νυπιεσουβ Ἔχχ. γε ψίνεῃ 
Ὁγ ΝΥεῖβε. Ῥδυὶ μδά Ὀεβιίοννεὰ οἡ τδεπ 
Ῥτίοοϊεββ βρίσγίταὶ ρίββ. [ἴ 88 ΟἿ]Υ 
βηιδγίηρ ἴδε δοσουπὶ ἴμαὶ ἢς βῃου]ά τε- 
ςεἶνε πηδίοσίαὶ Ὁ βϑδίη σε ἴσοπὶ ἴθ π). Ὑεὶγ 
ταυϊαδὶ τοϊδιίοπβ ἀγα Ὄχργεββεὰ ὈῪ ἴπ6 
ΑΡοβεξε νεγγ ἀε!ἰςαἰεῖν, 48 [τουρδουϊ 8 
ΔΙΆρΡΤΆΡΏ. Ηἰβ ΠΆΠΠΕ ἤεῖε ψίνεϑ ἃ 
υπιίηουβ νἷενν οὗ Πἰβ τεβπεά βεηβ δ Πἰτν. 
γει. τό. κιτιλ, Ψννε γε ρτγεᾶδῖὶν 

ἱποϊηςὰ το ἴα ὅτι Πεῖς, 848 ἴῃ νεῖ. 15, 88 
ἀερεπάεπι οἡ οἴδατε. ““ΟΥε πον ... 
δαὶ δὲ τε θερίππίηρ . . . ἴπδι ἐνεῆ ἰπ 
Ὑδεββδϊοηϊςδ,," οἷς. Ὑδβεββδϊοηϊοα νν88 ἃ 
εἰν οὗἹἉ βὰς ρτεαῖεσ ὑνεδίτἢ ἀπὰ ἱπιροτίᾶπος 
ἴᾶη ῬΒΠΙΡΡ. καί πιρῃι, δονενετῖ, 
ετηρῃαβίβε ἰἢς ἕλος παῖ ἴπεν Ὀεξζᾶπ αὐ 
οπσέ ἴο ϑυρρογὶ δίτη.---δ' κ, δίᾳ ἰ8 
ΡτΟΡΘΟΙΥ ἴο ὃς τάκεπ πέαιιν: ζ΄. Ῥευι. 
1χ. 13, λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δίς ; 
τ Μδος. ἰἰϊ. 30, εὖ θη μὴ οὐκ ἔχει ὡς 
ἅπαξ καὶ δίς. [Ιἱ ἰΒ ἱπιετρτεῖςα ἱπ ἃ πιοσα 
ξεπεσδὶ βεπδε ὃν [.(ἢ. δὰ ΔΝ ΟΣ .---εἰς τ. 

ίαν. εἰς Βῃουϊά θὲ τεαὰ ννἱτῃ τηοβὶ οὗ 
6 μεβὲ δυϊμογίεἰεβ. [τ 18 ρΡγοῦδὈ]ν υδεᾶ 

Βετα ἴῃ ἃ βοηι-ἰθοηΐο 8] πιοδηίηρ οἴξῃ 
ἐουπά ἰπ Ῥαργτὶ (Ξεε Πβπι., Β5., Ρρ. 113- 
τς; ΝΒ. Ρ. 23) ἀπά ἷβο ἱπ Ῥδυὶ!, ἐ. 5.» 
1: (ον. χνὶ. 1, τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς 
ἁγίους; Βοπ. χν. 26, κοινωνίαν τινὰ 
ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχούς. [ἰ ἄε- 
βογίδεβ ἴῃς οδήεςϊ οὗ φἰῆβ, ςο]!εοιίοῃβ, 
εἰς., οΥ ἴδε νᾶσίουβ ᾿τεπη8 ἰπ δῃ δοοουηῖ 
ΜΟΙ ἢανε ἴο δε πιεῖ. ΤῊΪβ ἱπεεγρτεῖδ- 
τίοη δοοογσὰβ ἢ τῆς βηδποίαὶ οοϊουτίηρ 
οὗ τῆς ραββαβε. 

Μψεσ. 17. τὸ δόμα. 11 ἰβ ποῖ τῇς δοίυ8] 
εἰ ρυῖ ἱπίο Ῥδὺ}5 πδηδβ ννῃϊο ἢδ8 



ῬΈοσ. ν. καρπὸν τὸν " πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 
4ο, νἱ 
Ὑδεει. ἰ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Ιν. 

18. “ ἀπέχω δὲ πάντα 

δεῖ, καὶ περισσεύω "πεπλήρωμαι, δεξάμενος παρὰ ' ̓Επαφροδίτου τὰ 

4«Μεῖι. νὶ. 2, παρ᾽ ὁμῶν,3 " ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν "δεκτήν, ἃ εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 

τ ἧτο τχοοίνο 
19. ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει ὃ πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον 

ῬΑ Ια το αὐτοῦ ἐν " δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 20. τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν 
8δ6Ώ86. 

ΩΝ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
ΘΟΓΏ ΠῚ. 
ἱ ΝΙΤ. υάΧΧ. 
ΙῺ ΓΧΧ, ε.8.. 1εΔ. χἹἱχ. 8 αἱ. 
43:1 Οοἱ, {ϊ.. 4 αἱ. 

ΤᾺ οἱι. παρα. 

ΒΈρΡΒ. ν. 2. ὁσμ. εὐωδ. οἴϊει ἱπ ΧΧ, 
. υ ΕοιΣ. χἰΐ. σ᾿; 2 Οος. ν. ᾿ αἱ. ΜΝ ἰδά. ἱν. 1ο, ἰχ. το. 

ἘΙΌΚΟ ἵν. 24; Αςίξ σ. 35 δῖ. 
νιῶΟοε. χν. 

3 Βει "Ἔξτ." αὐά πενῴθεν. ΕΘ, ἁ, ε, ἔ, Ε, τ, ἵτεη., Ογρ., Νίος., Ασαδγβε. δά 
πεμφθεντα. 

3 πληρωσαι ὈΓΈΘ 17, 37, ἅ, ε, ἔ, δ, τν νᾷ.,» ΟὨτ., Εὐυτῃ οοά. Ογτ., ΤὨάτγε,, ΤΌΡΒΕΙ., 
Νίῖςι., Απιῦγβε. 

480 ὨΡΕΙΟΕΚΙ,, Οἷτ., Ογγε. ἙἘάά, το πλουτὸος ἢ ΜΡ ΒΌΓΕΟΡ 17, 6γ" ", 
Επι8.οοά. 

Ῥγουρῆι Βίπι ἴον, ὃυῖ ἴῃς αἰνίηρ (δόσις, 
νεῖ. 15) δηὰ (ἢς πχεδηίηρ οὗ τπδὶ ρινίπρ. 
11 ἴ5 τῆς τστυεδβὲ ἱπάεχ ἴο τῆς αὐϊάϊῃρ τε δ! εν 
οἵ Πἰβ ννοικ.---καρπὸν . . πλεονάζοντα 
ον. λόγον. ε δεϊϊενε τῇαϊ ΟἾτ. ἰ8 
τίσδι ἰπ τεραζάϊηρ ἴπε86 ἴεστηβ 85 Ὀεϊοηρ- 
ἱπρ ἴο ἴδε πιοπεγ-τηαγκεῖ, ὁ κα 
ἐκείνοις τίκτεται ((Ὠτ.). ““[πίογεβϑὲ δοοὺ- 
πιυϊδιίηρ ἴο γουτ οτεάϊε.᾽" ΤΗὶβ ἰ5 ἰανουτεά 
ὃν ἴδε ἴδῆσιιαρε οὖνν. 15-16 τμῤγ. πλεο- 
νάζειν ἰβ πενεῖ υδεὰ ἰῃ ἃ σοοά 8βεπβε ἴῃ 
οἰαβϑβίςαὶ ατεεῖκς, δὰϊ ἰνναυβ Ξ “" Ἄχοεςᾶ," 
“βο Ῥεγοπᾷ Ῥουηὰβ᾿᾽"". 

ες. 1:8. ἀπέχω. Τῇε υϑε οἵ 1ῃ15 
Ψνοτὰ δὰ ἀβ τοσοῦ ἕογος ἴο ἴπ6 1βουρῆϊ, 
ΒΕ νὰ θεᾶΓ ἰῃ τιμᾶ ἱπδὶ ἰὰ τνᾶβ τῃε 
ταρυϊδσ ἐχργεββίοη ἴῃ ἴΠ6 Ρδργτὶ ἴο ἀεποίς 
ἐπε γεοεὶῤῥέ ο7 τολαΐ τυας ἀπε, 6.ρ.. ἙΑἰ) τα 
ῬΆρ., ϑερῖ. 6, Α.Ὁ. 57: ἀπέχω παρ᾽ ὑμῶν 
τὸν φόρον τοῦ ἐλα[ι]ουργίου ὧν ἔχετε 
[μο]ν ἐν μισθώσει. (Ώπη;)., ΝΒ5., Ρ. 56.) 
ἄμε εν ἀεπεῖγ Κηανν 115 βεῆβε, ἴογ πε 
βᾶγβ, “ἔδειξεν ὅτι ὀφειλή ἐστιν τὸ 
πρᾶγμα" τοῦτο γάρ ἐστιν, ἀπέχω". Τῆυ8 
τε ῥγενδιηρ ἴοπς οὗ ἴῃς ψο]6 οοηΐεχὲ 
ἴδ τηδϊπιδίπεά. ὙὯε ννοτάὰ ἰβ δἰπιοβὲ -- 
“1 ρῖνε γου ἃ τερεὶρι ἕοσ δὶ γου οὐνεὰ 
τὴς". δε ρεηίαὶ βίγαϊη οὗ πυπιουτ 18. ἰπ 
πο ἀϊβοογὰ ψν τῇ Πἰ5 πλοζα βεσίουβ που ρἢίβ. 
--περισσεύω. (ΟἿ. ϑαγίηρς οΥΓ ει. 
Ῥαίδλενς, Ῥ. 64: “ὙΜΏΟ ἰδ στὶς  Ηετηδὶ 
15. οοηῃιεπιεᾶ νἢ Πὶ8 ἰοι."--πεπλήρ. 
ΟἸδββίςαὶ ασεεῖς ννουϊὰ παγάϊν υ8ὲ τς 
ογά ἴῃ {π|8 ρειβοῦδὶ δεηβεὲ. 1Ὑ8ε οἰοβίηρ 
Ψογάβ οὗ ἴῃς νεῖβε δᾶνε υὑπάεγί γίηρ {Πεπὶ 
δε ἰἄεΑ οὗ βαοτίῆςς. Α ρὶῆ ἴο δὴ ἄροβεῖε 
Οἵ βρίγίξυι]! ἰϑᾶσπεὶ βεεῖηβ ἴο ἢᾶνε Ὀδοη 
ἐρξατάςα ἴῃ τε Εαεὶν Οπυτγοῦ, {ἰκὸ τῆς 
εἰ ὑσουρῃς ἰπ τῆς Εὐομαγίβι, 88 8π 
οἰδετίης ἴο αοά. Τδε τεοϊρίεης 15 Ἰοοκεά 

Ὡροῦ 485 ἴπε γεργεβεηϊδεῖννε οὗ Οοὰ (δες 
ϑόδπι, Κἰγολεηγδεδέ, ρῬΡ. 74 Β΄., 8: κπ.).- 
ὀσμ. εὐωδ. ““Α δοεηῖ οὗ βννεεῖ βανουτ."-- 
θυσίαν δεκτ. ““Α τεςμπίοαὶ ἴεγπὶ δοοογὰ- 
πᾷ ἴο ϑίγαοῃ. χχχίὶ. ο᾽ (Ηρι.).---εὐάρ.- 
ἐστον. (΄. οπ;. χίϊ. τ ΄., ὨΙοἢ Ῥεᾶσβ 
οἰοβεῖυ ὑροη ἴδε ψῃο]ς ς. 

Ψεῖς. 19. ὁ δὲ Θεός κιτλ. Οοά᾽Ξ 
ττεδίπηεπὶ οὗ τπεπὶ οοσγεβροηάβ ἴο ἱδεὶς 
τπεδίπηεηϊ οὗ Ῥαυ]. ὙΠεῪ δδά τηϊηϊβιετεά 
το δί8 χρεία, 50 ἴμδι ἢς ςου]ά βὰν πεπλήρω- 
μαι. Τπαῖ ννᾶβ (ἢε βἰάε οὗ ἴῃε τεςκοπιηνσ 
ΨΒΙςὮ βιοοά τὸ {πεῖγ σγεάϊε. Ηδξετγε ἰ5 πὰ 
οἵδες βἰάθβ. “Μγυ αοὰ 5Π81] τερᾶν ννδας 
δδ8 Ῥεεῃ ἄοῃς ἴο πηε Ηἰβ βεγνδηῖ ἴοσ ἴδε 
ΟοΒρεῖ8 βαᾶκεὲ. Ηε, ἰπ ἴυγῃ, 5841} βατιβῖν 
το ἴῃ [}]}} (πληρώσ εἰ) ἐσενν "εεὰ οὕ γοκμγς.᾽" 
- τὸ πλοῦτος πιυϑὲ Ὀὲ τελά. ϑ8ὲεε ςτίῖξ. 
ποῖς δηῦγ. 80 δἷβο ἰῃ 2 Οοσ. νἱῖ. 2, ΕΡἢ. 
ἰ. 7, ἰν, 7, 11,8, 16, (οἱ. 1. 27, ἰΪ. 2. ΓῊΝ 
ὁ πλοῦτος ἱπ ΕΡΏ. ἱ. 18, ἀπά τερεδίεϊν 
Ῥοιἢ ἰπ ποπιϊηδῖνε, σεηίεῖνε ἀπ δοςυβαῖνε 
βίηρυΐλτ. Μοάεγηῃ Οτοεῖς υ5εβ πλοῦτος, 
βίος, θρῆνος 5οπιεῖίτηεβ υἱ ὁ, βοσηε- 
εἰπλεβ ἢ τό. ΓΧΧ ρεπεγα!γ [45 ὁ.--- 
ἐν δόξῃ. Τῆς Ρῆγαβε ἰβ γεραγάεά ὃν βοης 
(6.σ., Βεπρ., ν8., Εδάϊε, εἴς.) 85 -Ξ “ ἰπ 
ἃ ἰανίϑἢ, τηδρηίῆςσεης ννᾶν ". Ὑδίβ ἰβ ἴο 
βίσαϊῃ ἴῃ6 βθ6ηβ86. [{ 18 τηυςἢ πιογα πδίυγσαὶ, 
φοριρατίῆρ ἀνὰ Ῥριῷ 21, ἘρΡΏ. ἰ. 18 (τίς 

πλοῦτος τῆς τῆς κληρονο; ᾿ 
το τη κ Ὁ 858 ἴδε ἔυτυτε ΡΝ 
ἼΟΥΥ νυν Ὡς ἢ Ῥδὺϊ Ὀεϊϊενεά τὸ θὲ 8Βο Ὡδῶσ 
80 [,Κ.., ΚΙ., εἴς.). 
Ψψες. 2οϑ. Ῥοχοΐορυ. ϑοχοίορία Μωϊέ 

ἐκ ραμάϊο ἰοὐΐπ5 εῤ᾿Ξίοἰαε (Βεηρ.). Οἡ πε 
Ῥῶταβε τοὺς αἰῶνας τ. αἰώνων 8εςε ἴδε 
ἐχοοῖϊθης ποῖς ἰῃ Οτίπισ-Ὑ ἤάγες αὐ ἰος. 

νν. 21-23. ΟἌΕΕΤΙΝΟΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΡΙΟ- 
ΤΙΟΝ.---νεσ. 21. Ῥεγῆδρβ τπὶ8 δὲ ρᾶγα- 
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21. Τ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ. ἀσπάζονται ν᾽ Βοπι ανί. 

ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22. ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, ξνι τ αἱ. 

μάλιστα δὲ οἱ ἐκ ' τῆς Καίσαρος οἰκίας. 
23. Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 2 Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὃ 

ὑμῶν. ἀμήν." 
Πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης δι᾽ ᾿Επαφροδίτου.ὅ 

1Β απο. 

380 ὈΆΓΕΚΙΡ, βογ., ἢ, τσ, βυσβοι. δὲ ἢ. οορ. βδἱῇ., Οῆσς., Τβάσι,, ΝἹοϊογίη., Απιδγβῖ. 
ἙΕάά. οπι. μων πὶ ΜΑΒΕΚΓΟΚΙ, ἀἁ, ε, κ, ἄγστη., Εὐιῇ οοά. 

3 80 αἷβο Μγτ. νυΐτῃ βςΚΙ,, βγετ., ΟἿς., Τβάτγι., Τδρῃ!. Εάά. 
ΔΡΑΒΡΕΕΟΡ. 6, 17, 31, 47, ἃ, ας, ἔ, ζ, τ, νῷ. ΟΟΡ. ἅττ. ξἰἢ., Εὐ8.«οά., 

Ξ. 

ἱτύλος δι 1..} 
Ἰοϊοτγίη., τὶ 

480 ΜΑΌΕΚΙΡ εἰ αἱ. ἁ, ε, τ, νᾷᾳ. 
Απιδεβέ. Τί,, νν8., Ὁ. Η. οπι. ἀμὴν ννἱτὮ 

Ἑάά. προς δ 80 ΚΙ, δυτσ., Τβάσι., εἴς. 

τον πνεν- 

(ΟΡ. δῖπι. βδἴῃ., Τηάσι., ἢ δπι., . ΒΥτῚ. 
ΒΕΟ 47, ἔ, ξ,, βδῇ., ΟἿς., Ευϊῃ.οοά. ΜΊςοι. 

φιλιππησίονς Ὑἱ} ΑΒ 17, 135. ΤῆΘ 
Ἰαϊῖες ἔογπι ἰ8 ρἰδίηἶν ἴῃς τηοσε ἀποίεπι, [δ οἵμες Ῥείηρ ἂῃπ εχραπείοῃ δαβεά οὐ [86 
φοπίεη!β οὗ ἴῃς ἘΕΡίβις. 

ΒιΆΡ τᾶῪ ὅδνα ὅεεη υτίτεη ὉΥ ἴδε 
ἈΡροβι!ε᾽ Β οντι βαπὰ ῷ Ψψου ϑοάεη δπά 
1 αὐυτεηῖ, οῤ. εἰξ., Ρ. ο). ΟΥ̓ αδὶ. νὶ. τσ. 
--ν Χ, Ἰ. ὝΠεβε ννοσάβ ἂζε ἴὸ ὃς ἰδίκεῃ 
ἴῃ ἔλθοις ςοηπεχίοη ἢ ἀσπάσασθε. Οἵ. 
1 Ὁον. χνὶ. 1ο, ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρὶ 
πολλὰ ᾿Ακύλας. --- ἀδελφοί. ΡειὮδρ8 
ἴμεβε ννεσε Κοπιδη ΟἸ γί βεϊδπβ ννδο αἰάδά 
ῬδῺ] ἴῃ 88 ἰαδουτβ (βες Μ'αἰδβεσι, 4. 
Ἄγε, Ῥ. 3907). Αἱ ἰεδβὲ ἴπὲν νουϊά 
ἱποϊυάςεά. 

ες. 22. μάλιστα. Ιἔ ὃν τπΐ8 τἰπιε, 
88 ἰβ ῥγοῦδϑ!ε (δες Ζπέγοάμεέϊοη), Ῥαυ] 

Ὀδεη τεπιονεὰ ἔτοπὶ δἰβ Ἰοάρίπρ ἴο 
οηε οἵ {πε βίαϊε ργίβοῃβ πεᾶσ ἴῃε ραδῖδος, 
1τ ’86 ρἰδίη ἴδὲ ΟἩγίβείαπβ οὗ ἴὩς [πιρογίδὶ 
Βουβεμοϊὰ ννουϊὰ πᾶνε βρεοῖΐδὶ ορροσγ- 
τυπίείεβ οὗ οἷοβε ἱπίεσοουγβε ννἱεἢ Ὦ1π|.--- 
οἱ ἐκ τῆς Κ. οἰκίας. ὅ8:ς εδρ. 5Η., 
Ἀοναης, ῬΡ. 418-423, 88 ΒΌΡΡ[ πιο ίδυ 
ἴο 1υἱρπιίοοι᾽ 5 ἱπηροτίδηι ἀϊβουβδίοη ; δπὰ 
8180, Εἰξρεπδδςῦ, Νενε γαλνδ. Κὶ ἀδμίσολε 
ΤᾺ., 1802, ΡὈ. 498-525, Μοτηπιδεη, Παπά- 

δμεοὰλ ἀ. γδνι. Αἰέεγίλ., ἰῖ.,) 2 (εἄ. 3), ΡΡ. 
833-830. 5Η. ροΐπε ουἱ [παῖ ἃ ηυπν 
οὗ ἰδς πᾶτλεβ τηεητοπεὰ ἴοσ βαϊυϊδιίοη ἱπ 
Εοπι. χνὶ. οοςσὺς ἴῃ ἴδε (ΟἹ οἵ 1,αἰἱη 
1πβοσριοηΒ 48 πηεθεῦβ οὗ ἔπε [πιρετγί αἱ 
Βουδβεδοϊά, νν δίς βεεπιβ τὸ πᾶνε θεεη οπα 
οἵ ἰδε ςΠίεἴ οεηἴτεβ οὗ ἴῃε ΟἸτγβιίδη οοσπι- 
ταυηΐϊγ ἂαἱ Εοπης. [π ἴδε ἤσβὲ ςεπίυγΥ 
Α.Ὁ. πιοβὲ οὗ ἴῇς Ετωρεγοσ᾽ 8 Βουβεδοϊά 
Βεῖνδηῖϊβ οδπὶα τοσὴ ἴδε Εδβίέ. ὕὕπάεσ 
ΟἸαυάϊι8 δπὰ Νεῖο ἴδεν ννεγε ρεορὶς οὗ 
τΕΔὶ ἰπὶ πὩςα. Απὰ νὰ δηά, ἔτοτι 
μἰβίοσυ, ἴμαι ΟἩ γι βείδη δἰανεβ μδὰ ρτεδὶ 
ἰηδυεπος ονεσ ἐμεῖς τηδϑίεσβ. 8:ε Ετίεὰ- 
Ἱπηάες, δέδέεηρεεολίολίε ον, ἴ.ν ῬΡ. 70 
Η., 74, Τ1Ο-ΣΙ2. 

γες. 23. ΡῬσοῦδϑϊυ μετὰ τοῦ πνεύματος 
ουρῶε το ὃς τεδὰ στ 411 ἰε οδίεἴ δυῖδο- 
τιτῖεβ ἰπϑίεδά οὗ πάντων. Μγτ., ἤοννενεσ, 
ΒΌΡΡοβεβ ἴπαὶ ἴπε8εὲ ψνοσάβ πᾶνε ὕεεη 
ἰηβεσίςὰ ἔγτοπὶ Οἱ]. νὶ. 18, ἰο ψῃϊς δα 
νυ] ἃ αἴ80 διεγίδυϊε ἡμῶν Ξ:μῤ᾽.» ΜὨϊςοὮ ἰδ 
ῬτΟΌΔΟΙΥ βρυτγίουδβ. 





ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΙΌ, 

ΤΟ ΤΗΒ 

ΟΟΙΌΒΘΙΑΝΘ. 





ΙΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Ϊ].---ΟοΥ  Ο5855, ἤΑοθιοΒα, ΗἸΙΒΒΑΡΟΣ 8. 

Οοτοβδ 88 ἃ εἰν οὗ Ρηγυρία, βἰζυαϊεά οὐ τῆς βουΐποῦη ὕδηξκ οὗ 

δε [γουβ, ἃ ἰρϊρυΐαγν οὗ τῇς Μίαραμάοσ. Τῆς τγίνεγ ραβ868 ἤσγε 
ρου ἃ ὨΔΓΓΟῪ σογρε, ὈΥ̓ ΒΏ6ΕΓ δηά ὔοοῖν δἰάεβ. [18 ναῖον ἰβ 
πδύβεοι8, Δη6 ἱπιργεζηαῖοά ἴο ἃ πιοβὲ υπυβι8] ἀεργες τί σαγροηδῖα 
οὗ Ἰπιε, νοῦ ἢδ8 ἔογπιθά νεγῪ γε ΚΑ Ϊε ἱησγδίδιίοηβ αἱοης [8 
οουγβα. Ἀϊβίησ βίεερ ἔγοηπι ἴδε σίεη ἰῃ νῃϊοἢ πε οἱΕ αν νὰβ Μουηΐ 
Οδάπιοβ, ἰονεγίησ ἴο ἃ δείσας οὗ 7,000 ἔεεῖ. ΤὨΏε ἀϊδέγίοξ ἰβ νοϊσβηΐο 

δηά Ββιυδ,εοϊῖ ἴἰο ἐγ παυδεβ, δηὰ ἃ νεγὺ ἀϊβαβίγουβ οὔς ἀεσβίγογοά 
[μοάΐϊοεα, ἀπά ργορβΌΪν Οοίοββϑε. απ Ηϊεγαρο β, ἰῃ πὸ γείσῃ οὗ 

Νεγο. ΤὨς 8011] τψὰ8 νεγῪ ἔεγε!ε; δηά ἰξβ ραβίυγεβ γεαγεά ἃ ποϊεά 
Ὀγεεά οὗ βϑῆεερ. Βοίῃ Οοίοββεε δηά 1, ,δοάΐοεα ψεγε νεγῪ ἴδτηουβ ἴον 
{μεῖς σοῦ]! δὴ πιδηυοίαγεβ. Τηε ἴογπιεῦ το ὰ8 δ οὔς {{π|ὲ οὗ 
ϑτεαὶ ἱπιρογίδηοσε, Δηά ἰβ πηεητοηεά 8Δ8 βαοῇ Ὀγ Ηεγοάοξαβ (νί!., 30) αηά 
Χεηορδοη (ΑπδΡ., ἱ., 2, 6).. Βαῖ {πε ἐουπάδτιίοη οὗ [μαοάΐσεα, ργοΡΘΌΪν 

ἰῃ {δε γείρη οὗ Απείοομαβ 11. (261-246 Β.0.), σανε ἔδε ἀεδίῃ- ον ἴο 
[8 βΒαυργεπιᾶου. Τῆϊβ οἰἐν νὰβ οὐΐν εἰενεη τι 68 ἀἰβίδης, ἱγίησ 4180 οὐ 

δε βου οὗ τῆς ἴγουδβ, Ὀυϊ ἴῃ 4 ροβίτίοη ἔδν Ὀεΐζεγ βεϊοά ἴο βεουγα 

ςοπιπιεγοίδὶ βϑυοοθββ. [{ ψδβ οὔς οὗ {πε γίομεβί οἰτίεβ ἰῃ τῆς ργονίπος 
οὗ Αβία, δηά γεοονεγεά ἔγοπι ἰϊ8 ἀδδεγισξίοη Ὁ. ἐπε δαγίδαυδκε σἰτπουῖ 
τεςείνίησ ΠεΙΡ ἔγοπι ἱπχρεγία! ἔμηά8. Τῆς τηΐγά ἴονγη πηεηκοηεά ἴῃ 
τηΐβ Ερίβεϊε, Ηἰεγαρο ίβ, [αν ἴο ἐπε πογίῇῃ οὗ ἔπε υγουβ, δἷχ πιῖ]εβ ἔγοπι 

1μδοάΐοεα, ορροβίϊε ἴο νοῦ ἰξ βιοοά, δηά τὨἰγίεεη ἔγοπι (ὐοίοββεα. [18 

ὩΔΠ16 ἰηάϊοδίεβ [8 σμαγαοῖεγ ἃ8 ἃ βαογεά οἱΐζυ, δηά ἰξ “ψὰ8 ἴῃς σεηΐγα 

οὗ παῖϊνε ἔεεϊϊησς δά Ῥηγυρίαη παιοηδ εν ἰῃ τῆς νδ! ον ̓ (Βαπι8αγ). 
ΨΝΏΣ]ε ἴεὲ να8 ἰηδυεησεά, ἐβρϑοίδ!ν 848 ἴο ἰζ8 ἔογηι, Ὁ Οτεεοες, “τς 

τεϊ σίου οοπείπυεά το Βε υγά4ο- Ρηγγρίαη ". ΤἼε ρορυϊαϊίοη οὗ Οοίοβββε 
88 ΡῬΓΟΡΔΟΌΙΥ ἴον τῆς πιοβὲ ραγὲέ Ῥῆγυρίαη, ἢ Οτεεῖς δάπικίχξαγα. 
Ιη [δοάΐϊοσεα ἴῃς ΨΦενβ ψέγε ἔδίγῖν πυπγεγουβ, που σἢ ἰε88 80 [ἤδη 
αἱ Αραπιεία, δά ἰπ ἐπΐβ γεβρεοῖ Οὐοίοββϑε γοῦν γεβειηδίεά ἰξ. 
ὙΤῆε Ταϊπιιά βαγβ ἴπαΐ ἴῃς τυίπεβ δά Ῥαῖῃβ οἵ Ρῃγυρία δά βεραγαῖεά 

ἶ  μ 
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τῆς Τεη Τείρεβ ἔγουι [βγεῖ ; ἀπά νὰ πανε ενίάθησε παῖ {πε ῬΒγυρίδη 

δεννβ οοτηργοχίβοά τες Ὠεδιμεηΐβπιὶ ἴο δὴ εχίεηϊς ροβδβίθ!ε Οἠἱυ ἴο 
τδοβε ψῆο δεῖά {πεῖν ἀποαδδβίγαὶ ἔδλιτἢ πιοϑὲ ἰοοβεῖγν. ΤΏΕΥ ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ 
δοσερίεά ΟὨγίβιίβηϊ εν τγεδάϊγ, πὰ τἢιι8 ἰοβὲ τμεὶγ γαοίαὶ ἰάεηξίεγ. 

Ννε μανε Ὧο ἰηϊογηιαϊίοῃ 88 ἴο ἴῃς ἰηϊγοάυοιίοη οὗ ΟΠ γί βείαη 
ἰηῖο ἴῃ ε86 οἰτίεβ, ἰῃ 411 οὗ ψῃίσ ΟΠαγομαβ ἢδά Ὀεδη ραηιοά, ΤΏΟΥ 

δαά τοῖ Ῥεεη ἔουπάεά ὈΥ Ῥαα!, (πουσῇ βοιῆε οὗ {δεῖν πιδηιθεγβ τεγα 

πηονῃ ἴο Βίπ. ΤΏΘΥ δΒεαπὶ ἴο ἢανε οὐεά {Πεὶρ ογίσίῃ ἴο Εραρῆγαβ, 
σπῆῶο ψα8 ργοῦαθὶν οπς οὗ Ῥαϑυ}β σοηνεγίβ, ἀπά βίπος ἴδε Αροβίίε 

εἶνεβ ἐπηρμαῖίς ἀρργοναὶ ἴο διἰβ ἐεδομίησ, ἔμεν παά εξ ἰπβεγυςζεά ἰῃ 
τδε Ραυϊίης ἔγρε οὗ ἀοσίγίπε. Αρράαγεπῖν ἔμ ΕΥ σοηβίβιοά ἔογ ἔπε πιοβὲ 

Ραγί οἵ Οεπεῖ!εβ (8 ἰ8 βυσρεδίεά, ἐπουσῇ ποῖ ργονεά, ὃν ἐ. 21, 27, 
ἐϊ, 18, 111. 7). Με πιᾶὺ οοηεσζαγε ἔγοπι ἰν. 10 ἐπδὲ αι! παά νυγἰεζεη 

8 εδγίεγ ἰοϊίεγ ἴο τῃσπι, ἴο ψῃΐϊσἢ {ΠΕῪ δά βεηΐξ ἃ γερὶν ΌΥ Εραρῆγαβ. 
Εεοθηῖῖν ἔθεν Ππαά Ὀεδη δββαίϊεά ὉΥ ἃ ἴογπι οὗ ἔαϊβε εδοῃίησ, δπά 

ψὨἷε ἘΠΕῪ τγεπιαίπεά, 80 ἴαγ, ἰογαὶ ἴο της ἀοςοιγίπε τῆν ἢδά Ῥεεη 

ταυσδὲε ((. 4, 1ἰ. 5), τῆς ἀδηῆσεον ψὰ8 βυ οί Εν βεγίουβ ἴο 64}1 ἔογίῃ 
118 ἰεξξον, τοῦ παά ρεγβαρβ Ὀεεη ργεοθδάφαά ὃὉγ ἃ ἰεξζες δἀάγεββεά 

ἴο [μδοάΐϊςεα. [ ψαβ βεηΐϊ ΌὈΥ Τυοπίουβ, τῆο νγὰβ δοοοιηρδηΐεά ἈΥ͂ 
Οπεβίπιυβ, ΡΠ πο Π᾽ 8 ΓΆΠΑΨΑΥ βίανε, νἤοπ δαὶ ναβ βεηάϊηρ Ὀδοῖς 
ἴο Πίβ πιδβῖογ, ψὶτἢ ἃ ἰεζίεγ αϑκίησ ἐογρίνεηοββ ἴογ ἴῃς συἱρτγίξ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ [].---ΑΝΟΕποοοΥ. 

Θίηοε τἢϊβ βυδήεος Πα8 δὴ ἱπηρογίβηϊς γεϊδτίοη ἴο ἴῃε ἔα]8ε ἐδδοῃίωσ 

ἰῃ τῆς ΟοἹοββίδη Οδαγοῃ, ἰο τε δυξποητίον οὗ ἴμς Ερίβεϊς δηά ἐπε 
ἐχεζεβίβ οὗ βενεγαὶ ραββαζεβ, ἰξ ἰβ Ὠδοεββαγυ ἴο ἰγεδὲ ἰξ ἰῶ βοπια ἀείαί! 

80 ἴλγ 88 {πἰ8β ἰβ γεϊενδηΐ ἤδγε, δηά πιογε οοηνεηίΐθηξ ἴο ἀενοῖς ἃ 
βροοία! βεοϊίοη ἴο 1. ὙὍΤῆε ἀοοιϊγίπε οὗ δηρεῖβ ἢδ8 σοῃβίάδγαθιε 
Ργοπιίπεμος ἴῃ ἔπε Οἱά Ταβίβπιεηϊ, θυΐ τεοείνεά σγεδὲ ἀενεϊορηχεηὶ 
ἴῃ ἰαῖεγ Δυάαίδαι, ὈοΪῃ ἀπιοης ἔπε ΝΑΡΟὶβ δηὰ ἰῃ ἔπε δροσαϊγρεῖς 
1ιτεταξυγε. Τῆς ἰηβαεξηςς οὗ [ἢε8ε ἰάεαβ οὐ δε Νεὲν Τεβίδηιεηϊξ 

τυγίτεγβ 'β νΈΓῪ πιαγκεά, [ἢ ἰῃΐ8 σοπηεοχσίοη ἔπε ροϊπίβ ἔο θὲ βρεοίδ!!ν 
ποιϊοεά αγὲ ἴῃς τγεϊδείοη οὗ δε δηρεῖβ ἴο πδΐζυγα δηά τηθη, τπεὶγ 
εἰσαεὶ! οπαγαςσίεγ, Ἐπεῖγ γαπῖβ δηά {πεῖν αββοοίβείοη τὶς τὰς [,»΄.Ψ 

Ιη πε ΟΟΤ, ἴῃς οοπηεχίοη οὗ ἔπε δηρεῖβ τς δα ἴογοαβ οἵ 

πδΐωγε 8 ποῖ πιδάς ργοπιίπεπε. Τῆς οδεγυρίηι, ἰξ ἰβ ἔγαθ, αρρϑᾶγ 
ἰῃ οἷοβα σοηῃοχίοη ψ Ὡδΐωγαὶ ρῃδηοιηεηα, δηὰ ργοῦδον ψεγα 
ογἰίμα!ν ἰδεπείσα! τυῖτἢ ἐπα ἐπαπάογ-οἰουά. Βαξ νὰ δανε ῶὩ0 ψαγγδαηΐ 
ἴον γτεραγάϊησ ἴπεπὶ δἃ85 δηρεῖβ. [πω 8. οἷν. 4 Οοὐ᾽Β πιεββεῦρογβ δά 

ταϊηἰβίεγβ ἃγὲ βαίά ἴο θὲ πιδάς οὗ νἱπά δά ἤγε. [Ιἢ ἰβἴεν "Πτεγαΐωγε τη ΐβ 
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Ἐδουσῆὲ τεςεῖνεβ σγεδὶ εχίεηβίοη. Ασοογάϊησ ἴο ἐῃε οἷάεν Δεν ίβῃ γε- 
φῬταβεηϊβείοη ἐπεὶγ νόγῖ ἴῃ πδζυγε ττδβ {ἰπιϊτε το ἐχίγαογϊ ΑΓ οα868 ; 
Ὀαυΐ ἰαΐον [Πΐβ γὰβ ποῖ 80, δηά ἴῃς ψῇῃοΐς νοῦ ἃ τνὰβ ἐπουσῇξ ἴο 6 ἔμ} οὗὨ 

βρίγίἐβ ἀπά ἀεπιοῦβ. ἴη {με Βοοῖκ οὗ δυδίεεβ ἔπε δησοὶβ αγε Ὀγουξδὲ 
ἱπίο οἷοβε γεϊδτίου τυΐει ἐπε εἰεπιεηῖβ. Τα δυΐδογ πιεπείοηβ δησεῖβ 
οἵ Βγε, ψίηά, τεπιρεβῖ, ἀδγίηθββ, Παΐὶ!, μοαγ-γοβί, νϑ!εγβ, ἐπαπάορ, 

Πρῃεηίησ, οοἱά, Πεαῖ, [Π6 βεαβοῆβ, ἄαννῃ δηά ενεηίην, δῃά 41] βρίγί:5 
οὗ Ηἰβ ψογῖβ ἴω πεανεὴ δηά εαγίῃ. δ πη] αυν ἴῃ Εποοῆ ἰχ. τα γεαά 

οὗ βρίγβ οὗ βεβ, μοαγ-ἔγοβί, μαὶ], ϑῆονν, πιῖϑί, εν δῃὰ γαίῃ, Αραίη ἴῃ 
δε ϑιανοηίς Εποοῇ χίχ. 4 ψε ἢανε “πε δῆσοῖβ ψγῆο αῦὲ Ἴνεῖ βεββοῆβ 

Δηά γεδῦβ, δῃά ἴῃὰ δηρεῖβ σγῆο γε ονδῦ γίνεγβ δηά ἴῃς 868, δῃηὰ ἔποβα 
“20 ἃγε οἼνεγ ἔπε ἔγαϊϊ8 οὗ {πε εαγίῃ, δηά πε δῆσοὶβ Ἴνὲγ ὄνεγὺ με, 

εἰνίηρ 411 κίπὰ οἵὗἨ πουγίβῃπηεηξ ἴο ὄνον Πνίησ τπίασ Ὁ. Ια {δε ΝΟ. 

ἘΠ 8 σοποερτίοη ἰ8 α͵80 ἔουπά, εβρθοίδ!ν ἰῃ ἐπα Αροσαῖνρβε. Τῆι8 να 

τεδά οὗ δη δηρεὶ “ τῆαιϊ μαῖῃ ρονεγ ονεγ γε" (χίν. 18) δῃά δῇ “ δηρεὶ 

οὗ πε νδΐεγβ ᾽ (χνί. 5), οί αἰβο νἱΐ. 1, νἱῖϊ, 5, 7.12. Τῆε ἱπιεγροϊδιίοη 

ἰω ΨΦοδη ν. 4 ργεβεηΐβ ᾧ8 ψίτῃ ἐμ βαᾶπιε ἰάεα ἰη πα δηροεὶ δαὶ ἐγουδὶεά 

τῆς ναΐεγβ. [Ι͂π Ηρ. ἱ. 7 ἴῃς ἰαησυασε οὗ Ρ58. οἷν. 4 ἰβ τγενεγβϑά, δά 
Οὐοά ἰβ βαίά ἴο πιακε Ηἰβ8 δησεῖβ νίηδβ απὰ Ηἰβ8 πκίηἰβίεγβ ἃ ἥδλπιε οὗ 
βγε. Α βἰπιηίαγ Ὀεϊεῇ ἴῃ ἔπε ἐναπεβοθηΐ ρεγβοηδ οὗ πε δηρεῖβ ἰβ 

ἐχργεββεά ἱπ πε Ἐδθδίηίοαὶ βιδξεπγχεηΐβ οὗ {πε ἀΑἱν ογεδιίοη οὗ δηρεῖβ, 
Δηά {πεῖν ἐγαπβἔογπιδτίοη πον ἱπίο [Ὠΐ8, ον ἰπῖο ἱμαῖ. ΨΝὨΐα ἐπ 6 8ε 
τπουρῃῖβ γε 411 Ῥυαῖ ἀπκηοόνψη το ἴῃς Ο.Τ',, ἰξ ἔγεαιεηῖῖν σοππεςῖβ {πε 
808 οἵ Οοὐ νι ἴδε βῖαγβ. [ἡ {πε ϑοηρ οὗ Ὠερογδῇ δε βίαγβ σῆς 
ϑαίηβι ϑίβεγα (δά. ν. 20); ἰπ Φοῦ χχχνί. 7 τῆς πηογηίην βϑἴδαγβ δγὲ 

ἰΔἀεητθεοά νι ἴμε 8οηβ οὗ Οοά. ἴω Νεῆ. ἰχ. 6 ἴῃς ποβὲ οὗ μεανεη ἰβ 

δοΐυλ!ν βαϊά ἴο ψογβῃίρ Οοά, δῃά ὃν τῆϊβ ρεγβοπαὶ Ὀείησβ πιυϑὲ ὕῈ 
πιεδηΐῖ (οἱ, 18. χχίν. 21 συ ίτῃ νεγ. 28). [πῃ Ἐποοῦ Με γεδά οὗ “ 8 ργίβοη 
ἴον ἴῃς βἴαγβ οἵ πεάνεὴ δηὰ ἴῃς δμοβὲ οὗ δεάνεῃ" (χνίϊ. 14), αηά οὗ 
{πε βίαγβ σψῇῃϊοῃ πᾶνε ἰγαηβζγεββεά ἴῃς σοπγημδηάπηεηϊ οὗ Οοά, δηά 

ἃγὲ Ὀουηά πεγὰ {{Π] τε τπουβαπά αρε8, [πε πυροῦ οὗ ἴῃς ἄαγβ οὗ 

ἐμεὶγ συϊπ, γε οοηβιυτηπιαῖεά " (χχὶ. 6). Α π8ἰπιίίαγ αϑβϑοοίδιίοη ἰβ 
ἴουπά ἰπ εν. ἰχ. 1 (ἡ νεγ. 11). Α οἰοβεῖν τγεϊαϊεά ἕυποϊίοη οὗ δα 
Δηρεῖβ ἰ8 ἰῃαὲ οὗ γυϊπρ ἀπά γεργεβεηξίης ἔπε ἡδιίοηβ. ΤῊϊΐβ ἰ8 βγϑῖ 
ἴουπά ἰη Ὠεαΐ. ἱν. 19, κχχὶ!. 8, ΟΧΧ (οὐ χχίχ. 26). Ασοογάϊησ ἴο {π6868 

Ραββαζββ ἴπε πδιίοηβ ἃγε δ] οζίεά ἴο τῆς ποβὲ οὗ ἤεανεῆ οὔ {πε 8οῃ8 οὗ 
Οοά, νῆα Ὑδῆνσεῃ ομόοβεβ ἴβγαοὶ ἴογ Ηἰπιβεῖ (οὐ ϑίγαο ἢ αν. 17). 
ΤῊΐβ ἀυπάεγροεβ ἃ ἀενεϊορηιεηξ ἰπ Ὠδηΐεὶ. ἴῃ ευϊζεγοποηῖν ἔπε 
παιίοβ πᾶνε ἐπεὶγ δησεῖβ, συν ΐε ἰβγαεῖ πα8 Ὑδῆνεῃ. [τ δηίεϊ 
ἴϑγβεὶ αἷἰδο Ππαβ 118 οὐῃ δηρεῖ, Μίομαςι. [ἢ 18. χχίν. 21-283 σε βπά 
τῆς 88πιῈὲ {πουρσδῖ, ἔπε Ποβὲ οὗ ἴδε Πίσῃ οπεβ οἡ ἢίσῃ Ῥείη σοηπεοϊεά 

στ πε Κίηρβ οὗ ἴπε εαγίῃ. [πῃ Βαρθίηϊοαὶ Πτογαΐαγε τα μαναὰ ἃ 
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βἰγηΐαν ἰάεα; {πε δηρεῖβ οὗ τῆς ωδιίοηβ πᾶνε ἃ γεϊδιίοῃ οὗ βοϊάδγι 
στ {πεῖν ρεορίεβ, ἀπά Οοά ρυηΐδμεβ τπδηὶ Ὀεΐογε Ηες ρυπίβῃεβ ἴδε 
παιίοηβ ἐμεπιβεῖνεβ (  ερεν, ϑγϑείερ ἀν ῥαϊ. ΤἈεοὶ., 1880, ρ. 165). [πῃ 

τῆς ΝΤ. ἔπε δηρεῖβ οὗ ἴδε βενεῶ σδυγοῃεβ ἰπ ἴἢε Αροσαῖίγρβε ἂγὲ ἴο 
Ὀε ἰηϊεγργεῖεά ἰω ἃ βίπηανγ ΨΑΥ. 

Βγοαιῖ δα ξαποιίοηβ ψῆΐος 6 δησεῖβ ἐχεγοίβε ἰξ πιίσῃξ ῬῈ ἐχρεςίοά 
τπαῖ εἰ ΐοδί ἀϊδβεϊποϊτίοηβ νου ποῖ Ὀ6 πιδάς ργοηίηθης. [ἢ δε οἷάεγ 
Βί δ᾽ σαι Πτεγαΐαγε ἔθεγα 'β πὸ γεΐεγεησε ἴοὸ ον! βρίγί[β, ἰῃ ἔῃε τηοάεγῃ 

8β6ηδβε οὗ τῆς ἴετ. ΤΒε δηροΐβ αγὰ ἰηϑιγιπιεηΐβ ἴοὸ εἴεοϊ Ὑδῆν ἢ 5 

νἢ}}. ΤΠΘΥ ἅγὲ βοοά ογ εν ποῖ ἴῃ νίγζαε οὗ ἱπεγπϑίο ομαγδαοΐεγ, μυῖ 
οὗ ἴδε ηχβϑίοη οὐ ὙὨΙσἢ ΠΟΥ πᾶν Ὀε β8εηϊ. Τηε “δηροεῖβ οὗ ενἱ]" 

ψΠῸ Ῥγίης ἴδε ρίασυεβ οὐ Ερυρὶ (8. ἰχχν. 49), ἰῇ “ἀεδβίγογεγ᾽ 

ΜΠῸ 8π|ίϊεβ τῇς ἤἢγβέ Ὀογῃ (Ἐς. χίϊ. 23), [ῃς εν! βρίγίε ἐμαὶ ἐγουῦ]εβ 
5], {πε δησεὶ ἐμαὶ βίαν ἴῃς ἰβγβείεβ (2 ὅδηι χχίν. 16, 17), οὕὐ 
ΘοηΠδοΠοΓΡ᾽ Β ἈΡΠῚΥ τ ἢ ἐπε ρεβείδηςε, [Πς ᾿γὶηρ βρίγιε ἰω ἐδε τηουτῇ 

οὗ ΑΠαρ᾽βΒ ριορμεῖβ, πε ογηΐσαὶ ϑαΐδη ψγῆο δηιζεβ Φο0Ὁ ἱπ ργορεγίυ, 
ΆΤΟΙῪ αῃά ρεγβο ἴο ρίονε παὶ με ἀοεβ ποῖ βεγνε Οοά ἔογ πουφδϊ, 
Δ11 αἰὐκε θείοηρς ἴο ἴῃς πεανθηϊν ποβὲ δηά γε Οοὐ β βεγναηξβ, ψῇο [ἵνὲ 

ἴο ἀο Ηἰβ νἱ!]. ὙΠΕΥ δγὲ ὃν] 80 ἴδ 88 μεῖς πγίβϑίοη ἰ8 ἴο ἰηϑ!ὶςος εν]!. 

Ουγ ἀϊδείποξίοη Ὀεϊψεεη σοοά δηά εν] δηρεῖβ ἰβ ἀππηόνῃ ; τηογαὶ 
ξεδΐυγεβ, ἰδ ργεβεηΐῖ, ἂγὲ γυαϊπχεηΐαγν. Δ Πθα ΠΟΥ͂ ἀγα οδ θά πε “ ΒΟΙ͂Υ 

Οὔδβ᾽᾽ πο εἰῃίοαὶ γεΐεγεηος ἰβ ἱπτεπάςά, θαϊ βἰπιρῖν ἐπεῖγ σοημβεογαϊουη 
ἴο {πε βογνίςα οἵ Οοά. [{πιπιογαὶ δοϊίοῃβ αγὲ αἰίγίρυϊεά ἴο ἔδεπι. 
ΤῆαυΒβ ἴδε βοηβ οὗ Οοά δανε οἰ ]άγε ὃν ἴῃς ἀδυρδῖεγβ οὗ πιεη (Οεη. 
νἱ. 1-4), ἀηά τῆς Ὠοβὲ οὗ ἐπε Βὶσῇ οὔεβ οὴ Ὠίρῃ πᾶνε ἴο ὑὲ νἱβίζεά ψΐτἢ 
Ῥυηίβῃτηεπέ ἴον ἴῃς τψγοησβ ἄοης ὃν ἔπε Κίησάοπιβ ὑπάογ ἐΒεὶγ σἤαγρε 

([86. χχίν. 21). [ἡ 58. ᾿ἰχχχίΐ. [πε ΕἸομ ἐπὶ ἀγὰ γερυκεά Ὀγ Οοά ἰῃ {πε 
ΒεανθΏΪΥ ΔΒΒΟΠΊΪΥ ἴογ ἐπεὶγ αὐτί σῃίοουβ γαΐς, θά τα 8 18 80 4180 ἴῃ 

ΡΒ. [νϊϊ. Ιπῃ ΦοὉ νὰ δανὲ βἰπηαγ ἐπουρσῃίθΒ. Ὑνίος ΕἸΙρΠαΖ ἰηδβίβίβ 
οὔ ἴδε ἱπχρεγξεστζίοη οἵ ἔῃε δησεῖβ, οπος ἰῃ μἰ8 νοπάεγίμ! ἀεβογίριίοη 

οὗ {πε βρίγίξ ψῆο βαϊά ἴο ἢίπι, “" Βεδοϊά Ης ρυζίεϊῃ πὸ ἴγυβὲ ἴῃ Ηἰβ 
βεγνδηΐβ, αηά Ηἰΐβ δῆροὶβ ες ομαγρεῖῃ στ ἔο!ν " (ἰν. 18); ἀπά ἀραίη, 

βρεδκίησ ἴογ Πἰπηβεῖ ἢ, “ Βεμοῖά Ηε ρυξίεῖῃ ηο ἴγαβὲ ἰη Ηἰβ ΒοΙῪ οπββ; 
γεα ἴδε πεανεῆβ ἂγὲ ῃοῖ οἰεδῃ ἰπ Ηἰβ βἰρῃς" (χν. 15). (Θ παν Ψο0Ὁ 
Ὠίἰπχβοῖ, χχὶ. 22, τπουσῇ Ὠἢπὶ σογγεοΐβ ἴπε ἰοχὶ.) Βάδά 4180 8αγ8 παῖ 
Οοά “ πιαϊκεῖῃ ρεᾶςς ἴῃ Ηἰβ Πίσῃ ρίβςςεβ,᾽" δηά τπαΐϊ “ἴδε βίαγβ ἄγε ποῖ 

ρΡυγε ἴῃ Ηἰβ βἰσῃς" (χχν. 2, 5). ἴω ἰαῖεγ Δεν βῃ ἐμεοίοσυ, σἤεη πε 
αἰδεϊηςείοη οὗ δηροῖβ δῃά ἀεπηοηβ 85 Ὀεςοηλα οχρίϊοἰς, [6 δησοὶβ ἀγὲ 
ἔγεαυθηεῖν γεργεβεηίεά δ8 ἔαρ ἔγοηι ρεγίεςξ. Τῆς ῥγοοῦ οὗ πὶ8 ΠΊΔΥ 

Ῥὲ βεεὴ ἴῃ νεῦδεγ. Τα ἔο!]ονίης ροίηξϊβ πᾶν Ὅς βεϊδοϊεά ἔον πχεητίοη. 
Τῆς δηροῖβ εηνίεά ἰϑγαεὶ πὸ [ἂν ; “τῆς δησείβ οὗ πιηἰβίγυ σςονεῖεοά 
ἐξ, δῃά 1 νγὰβ8 σοηοεδίεά ἔγοπι μετὰ". Οη ϑίηδὶ Οοά σανε Νίοβεβ ἴδε 
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ἔαος οὗ ΔΌγδμδη,, ἰἢς εὐἰεγίαίηεγ οὗ δηρεῖβ, τμδὶ τῆς δηρσεῖβ πχίσῃί ἀο 
Ηίηι πὸ δαγπι. ΤΏΘΥ ταΐβε οδ)͵εσείοπβ ἴο Οοά᾽β ἄξδογεεβ, ἀπά ποῖ ἴῃ 
ναΐη; {πεν ἐνεη ργενεης Ηἰβ τίβῃεβ ἔγοπι θείης οαγγίεά ἱπίο ἐχεσυκίοη. 
Θαῦτγίεὶ ναβ αἰβορεάϊεηϊ, ἀπά ψὰβ ραηίβῃεά οὐ ἔπαῖ δοσουηΐ; δα 

ΒὈυδρΡίεϊ, γῆο νὰβ βεῖ ἰῃ ἢΐβ ρίαςε, βῃονγεά δἰ πιο} ποβε!ε ἴο [βγαεῖ, 

δηὰ ν 88 τδεγεΐογε γερίδοε ὃν Οαργίεῖ. Ψψυάφηγεηῖβ γε ἰηδίοϊε οη 
δε δησεὶ ργίποεβ. ΤὨεὶγ βίῃ! εββηεβ8 8 ΟὨΪΥ γεϊαῖίνε ; βίῃ 18 νσαηείης 
ΟἿΪΥ ἰπ 80 ἴα 848 ἰδ ἰ8β γοοϊεά ἴπ βεηβϑυδιίυ. Α βἰβυαγ νίενν ἰβ 
ἴουπά ἰῃ Ἑποςοῇ : ἔδε βἔαγβ αὔὰ ρυηίβῃεά ἴογ ἀϊβοδεάΐεηςε, δά ἔδα 

“ψΑΙΟΠΟΓΒ᾽᾽" ἴον {ῃεὶγ υπίοη στ τῆς ἀδυρσῆπίεγβ οὗ πιο. [{ 8. αἴ8ὸ 

οἴεας ἰδαῖ πεσε δηρεῖβ γε τπουσῃξ οὗὁἨ 48 εἰεπχεηΐαὶ βρίγί[8β ἐπε 
ηυεβείοα οὗ {πεῖγ πιογα ἵν σδῃ Παγαάϊν ἀγίβε. ἴω ἴδε Αροοδίγρβε 
τῆς δηρεῖβ οὗ ἴῃς ΟΠαγοθεβ ἅγὲ ργαίβεά ογ Ὀἰαπχεά ἴογ ἴδε βρίγίξαδι 
σοπάϊείοη οὗ ἴπΠε86 ΟΠυγοῆοβ, ψῃϊοἢ βῆοννβ οὔσας πιοῦε ΠΟῪ ἀπ) δε Βαῦ! ας 

ἰβ ἴπε 5ῆδγρ αἰνἰβίοη οὗἁ δῆρεϊβ ἱπῖο ἔῃς ἔνο οἶββ8868 οὗ ρεγίεςσε! νυ βίη! εβ8 

Δηά ἱγγεπιθαϊα ον εὐ]. Αηροῖβ γα πιεπιίοπεά σῃΐοῃ ἀγὰ ποῖ εν] 
βρίγίβ, δά γεῖ αἀγὰὲ ποῖ Ψ ΠΟΙ σοοά. 

[Ι͂ω τε ΟΟΤ. ποῖ πιυςῇ ἰ8 βαϊά πῇῆΐϊοῃ σψουα ἰεδά 8 ἴο ἱπἔεν δὴν 
φσταδαϊίοη οὗ γϑηῖ Ἀπιοη δηρεῖβ, πουρσἢ ἴῃ Ὠδηΐεὶ δῇ εἰεπιεηϊαγν 

βυβίεπι οἵ ἀϊνίβίοῃ ἰ8 ργεβεηῖ. ἴπ δι ηἰσαὶ τπεοίοσυ μὰ πᾶνε ἃ 
ἀενεϊορεά Πιεγαγοῦν, ἰῇ πίοἢ ἴεη ογάεγβ ἄγε εηυπιεγαίεά ( εδε, 
Ῥ. 158). ἴῃ Βποοῦ νψε γεδά: “Απά Ηες ν}} σδ]]! οὔ Αἱ} τῆς ποβέ οὗ 
πε πεάνεῃβ δπά 411} ἴπεῸὶ ὨοΪν οπθβ ᾶῦονε, δηά ἴδε μοβὲ οὗ Οοά, δε 

ΟΒεγαδίηι, ϑεγαρῃϊπὶ ἀπά Ορῃδηίπι, αηά 411 τῇς δηροῖβ οὗ ρονεγβ 

δηά 411 πε δηψεὶβ οὔ ργίποίρα  εθβ, ἀπά ἀπε Εἰεοὶ Οηε, ἀπά ἴδε οἴμεγ 

Ῥονεῦβ οὐ πε εαγίῃ, ονεῦ ἴμς ψαΐζεγ, οἡ ἔπαῖ ἀν" (ἰχὶ. 10). ιηλ ]αγῖν 
να γεδά ἴῃ ἔπε ϑίανοηϊς Ἐποσῇ ἴπαΐ ἰῃ πε βενεηῖῃ πεανεη Ἑποςῇ 

ΒΑ “8 ΝΕΓΡῪ γεδῖ ᾿ἰσῃξ δηά 411 {πε βεγὺ ποβῖβ οὗ σγεδῖ δγοῦδηρεῖΐβ, 
Δηά ἱποορογεαὶ ρόνεγβ; σπογυδὶπὶ δηά βογαρῃίπι, [γομεβ δὰ πε 

τναῖοβέμϊηεββ οὗ την ἐγεβ. ΤΠογε τέγε ἴδῃ ἴγοορϑβ, ἃ βίβιίοη οὗ Ὀγίσῃε- 

Π688᾽᾿ (σχ. 1, οί 8). Βδπᾷβ οὗ δηρεὶβ ἄγε γεοορηϊβεά αἰβ8ο ἴῃ {πε Ν.Τ. 
Ιῃ Ὠεαῖ. χχχὶϊ. 2 σε ἤᾶνε ἴῃ οὖν ργεβεηΐ ἰεχὲ, ψῃϊο ἢ ργορ ΡΥ 

περάβ Ἴοογγεοϊίοη, ἃ γεΐεγσεησε ἴο ἴδε Ἴοπιίηρ οὗ Οοά ἴο Ηἰβ ρεορῖε 
ἔγοπι ϑίηδί απὰ ἔγοπι “ ΠΟΙ͂ πηγγίδάβ". Τῆς υυχχ γεδάβ “ σἢ {δε 
τηγγίαάβ οἵ Καάδβῃ," Ραΐ ἢα8 ἃ γεΐεγεησε ἴο “δησεῖὶβ ἢ Ηἱ πὶ οα 
Ηἰ 8 γῆς Βαηά " ἰῃ πε παχὲ οἴδυβε. Τῆΐβ ραββασα νγὰβ ἱπιεγργεῖεά 
ἴο πιεδη {παῖ τῆς [Ὧν δά Ὀδεδη σίνεη [Πγουσῇ δηρεῖ8. ὅνε Βηά ἐῃΐς 
ἰη Βαδδίηἰςαὶ τυγίτίησβ, αἰ8ὸ ἰη πὸ γερογὲ οὗ ἃ βρεεοῦ οὗ Ηεγοά τῆς 

Οτεδῖ ἰη Ψοβερῆυβ, 4πηπ|., χν., 56, 3. ἴη με Βοοῖ οὗ Ψυδ 1665 τε ἢανα 

ἀεϊα!!εά δοςουπῖβ οὔ ἴῃς σίνίηρ οἵ ρτγεςερίβ Ὁγ ἴπε δηρσεῖβ. γε Βηά 

ἃ τεΐεγεηςε ἴο 1Πϊ8 ἔμποςίοη οὗ ἴπε δηρεὶβ ἰῃ ἴΠ6 βρεεςῇ οὗ ϑίερῃεη 
(Αςξ8 νἱ!. 58, ο νεγ. 38) απά πε Ἐρίβεε ἴο τῆς Ηεδτγενβ (ἰΐ. 2). 

ΝΟΙ, ΠΙ. 31 : 
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Ταυγηϊης πον ἴο Ρδυΐ, νὰ ἢπά πιαγοα σοἰποίάεξησεβ νυῖτῃ τῆς ἰαΐεν 

Φενίβῃ νίεν. Βογ ἴῃς σοηπηεχίοη οὗ ἴῃς δηρεῖβ ψ ἢ πδίυγε, νὰ Ὠᾶνε 

Ὠίβ ρῆγαβε ἰδῆς “ οἰεπηεηῖβ οἵ ἴῃς ψογίά " (6 Δ!. ἱν. 8, οὐ, νεγ. 9), νψῃϊςῃ 

βῃου!ά Ὀὲ ἱπϊεγργεῖεά 848 ρεγβοηδὶ εἰεπιθηΐδὶ βρίγίβ, τὸ νῃϊοἢ τς ρεε- 
ΟὨεϊβείδη νογὶ νγα8 ἰῃ βυδ)ςζίοη (δες ποῖα οἡ ἰΐ. 8). Τῆε σοηῃεχίοη 

στῇ ἐπε βἔαγβ ἰ8 ργοῦρβοὶν ργεβεπὲ ἴῃ τῆς ρῆγαβε “ ςεἰεβείαὶ Ὀοάϊες " 
(1 Οον. χν. 40), ἃ ἴεγπὶ ψῇῃϊοἢ βυρσεβίβ ἰδὲ παν Ψψεγε δηϊπιαῖεα ὃγ 
βρίγι8βΊ Ὑῆα πλογαὶ ἱπιρεγίεσζίοη οὗ δηξεῖβ ἰ8 αἰ50 ἃ Ρϑυϊπε σοηςερ- 

κἰίοη. Ηεξ βρεαῖβ οὗ δηρεῖβ, ργίηςί ρα! 68 δηά ρόνεγβ, ψὨϊσ ἢ τηϊσπὶ 

Ὀε ἐχρεςῖεά ἴο βεραγαῖε 8 ἔγοπι δε ἰονε οὗ Οοά (ἔοηι. νἱῇ. 38), δε 

Βυρροβεβ ἴῃ οαβὲ οὗ δὴ δηρεὶ ἴγοπιὶ ἤξανεηῆ ργεδοπίηρ δποῖπεγ 
ἀοςίείπε ἴπδη ψῆδὲ δὲ δυσὶ (Ο Δ]. ἰ. 8), ψοπιεα ἤανα ἴο Ὀὲ νεῖϊεά 
αἴ ἴῃε ΟὨἸγβείαπ αββεη 168 Ῥεσαυβε οὗ ἔπε δηρεῖβ (1 Οος. χί. 10, 

φγεςερὲ βϑυσρεβίεά Ὀγ Οεη. νὶ. 1-4), ἐῃε ργίηποίρα! τεβ ἀπά ροόνεγβ μᾶνε 
ἴο 6 βυδ)εοῖϊεά ἴο πε ὅοη (1 ον. χν. 24), {πε γυΐϊεγβ οἵ {Π]|8 τνογίά, 

ἘὨγουρῇ ἰσηόγαποα οὗ Οοὐ᾽β νίβάοπι, ογαςιθεά τῆς [,ογά οἵ σίοτγν (] 

(ος. ἰϊ. 6-8), ΟΠ γι βείδηβ ἀγὰ ἴο ξεάσε ἔπε δηρεὶβ (1 ον. νὶ. 2). ΤἼεβε 
ῬΆββα 68, ἰἴ [8 ἔγας, ανε θδεη οἴμεγνίβε Ἔχρίαἰπεά. Βαῖ ἔπε ἐχερεβίβ 

[ιᾶ8 θεεη ἀππαζαγαῖν ἔογοθά Ἐῃγουρσῇ ἴδε ἰηἰτα] πιίβεδκε οὗ αϑϑυπιίοσ 

τας πε δηρεῖίς ψογὶά ἰβ βΒῃαγρίν ἀϊνίάεἀ ἰπῖο βίη! ε88 δηά [Δ]]Θ᾿ βρίγί8. 

Οηοε {Πἰβ ἰβ Βυγγεπάεγεά ἴῃς παΐαγαὶ ἱπιεγργείδιίοῃ ὈεσοπΊεβ ροββίρια. 

Αραΐη νὰ ἢπά γϑηκβ οὗ δῶρεϊβ γεσοορηΐβοά ὃν αι]. [}η ἤοπι. νἱῖ!. 38 

τὰ Πᾶνα “Δηροῖβ δηά ρῥυγίποὶρα! τἰε8 ἀπά ρόνεγβ," ἰπ Οογ. χν. 24 νε 
ἢανα “ἜΝΕΓῪ Ὀγίποίρα! εν δηὰ Ἔνεγὺ δυῖπογεν ἀπὰ ροόνοῦ," ἴῃ ΤΏΘΒββ. 

ἐν. 16 {πε ἀγοῆδηροὶ ἰβ πιεηϊίοπεά. Ηες α'80 βῆαγεβ {πε Ὀεϊο ἐπαῖ 

τῆς [κατ᾿ αβ σίνεη ὈΥ {πε πηεαϊατίοη οὗ δησεῖΐβ (Οδ!]. {. 19). 
νῆεὴ ψὰ δρργοδοῦ ἴδε Ερίβεϊε ἕο ἔπε Οοϊοββίαῃβ ἀπά ἰξβ Ἵοσι- 

Ῥαηίοη Ἐρίβεϊς ὈῪ τηΐ8 [ἴῃς οὗἨ ἱηνεβείψαϊτίοη νὰ βπά ποιίπίησ δαὶ 

βΒῃουϊά σαυδεὲ ὑ8 ΔῪ βυγργίβε. Α ψογβῃϊρ οἵ δηρεΐβ, βυσῇ 8485 γτῶβ 
ἰπσυϊςαῖεα ὈΥ τῆς ἴα]8ε τεϑοῆογβ, γὰ8 αὐἱΐα ἃ ἡδίυγαὶ βρρ[!ςδείοη οἵ 
ἴδε εν ίβῃ ἀοςίγίποθ. Οἰγὄγεγ βᾶγ8β.: “ Ασοσογαΐησ ἴο ἴπε τεβιϊπιοηΐοβ 
οἰξεά, ἐπε επεῖγε δοινιν οἵ Οοά ἴῃ ἐπε πογίά ἰ8β πηεάϊαϊεά ἐπγουρῇ 
δηφεῖβ. Τῆΐβ Ὀε]εῦ τὰ ἤοΐῖ σίτηουϊ βρεςοία! ἀἄδησεγβ. Οπε Ἄοου 

εβϑὶϊν [411 ἰηῖο ἔπε ἐγγογ ἔπαϊ ἴῃς δηρεῖβ βῃουϊά μὲ ψογβῃϊρρεά ἰηβἴεδά 

οὗ Οοά, 5ίπος {πεν Πεῖρ πίε πιογε ἴβδῃ ἔῃε Εἴεγηδαῖ. Τῆδε δὲ ἐδεὲ 

εἰπε οὗ ἔῆε ϑεςοοηπά Τεγρίε ἔπαγε γεα!ν εγε πιεη ψῆο0 ἰδυσῆε (5 
νε 8εῈ ἔγοηι ἴπε αἴΐζεγαηςσε οὗ πε Αροβεῖίε Ῥααϊ ((Ο!. 11. 18)" (3,ακν- 
μμπάενί ἀες Η εἰϊς, ἰ.. Ρ. 876). Α ργοοῦ οὗ {πε συβίοηι ἀπιοης {πε εν 
58 οἴζεη αμοϊοά ἔγοηι ἔπε Ῥγεδοπίηρ οὗ Ῥείεγ, πῃ ψηῃΐσῃ ἐῃς δεν δγεὲ 

βαϊά ἴο ψόγβῃΐρ δηρεῖβ δηὰ δγοπδησεῖβ. Οαἶβυβ Ὀγίηρβ ἃ βἰπιαγ 

οδαγῆε αραίηβε {πὸ ϑενβ, δὰ πυηπτεγοὺβ Ταϊπιυάΐοαὶ ργοπἑ οι τίοαβ 

διίεβὲ ἔπε ργεναίεηος οἵ τῃϊβ οαἱ. ὙΤῃα ορεηίης βεοϊίοη οὗ ἴδε 
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Ἐρίδβεϊε το ἴῃς Ηεῦγενβ ἰ8 πουσῆξ ὈΥ 8οηλε ἴο θὲ ἀϊγεοϊεά αραϊπϑι 

ΔΏσΕΙ πογβῃΐρ, ας [Π18 ἰβ ἱπιργοραῦίε. Ὑνῖςς ἰπ ἴῃῈ Αροοσαίγρβε δα 
ΔΏΖΕΙ ψῆο βῆονγβ πε νἱ᾽βίοῃβ ἴο ἴῃε τῦίϊεγ γεβίγαίῃβ ἢϊπὶ ἔγοπι δῇ 
αἰϊεπιρὲ ἴο ψογβῃΐρ πίη. ΤῊΐβ βεαπὶβ ἴο ἢᾶνα ἃ ροϊεπιίςα! γεΐεγεηςσς 
ἴο δηρεῖ ψογβῆϊρ. Τἤεγε ἰ8 ἃ βἰπη]αγ ραββασε ἰπῃ ἴῃ 6 Αβοδηβίοῃ οἵ 
Ιβϑἰδῇ, νἱΐ. 21, οἵ, νἱϊ!. 4, δ. ἴῃ τπς Ταβίδπιεηξ οὗ [,ονΐ ἴῃς 56 ῦ 4588 

τε δηρεῖ ἴο [61 Πἰπὶ Πἰβ πᾶπηε τπαΐ ἢ ΠΊΔΥ 681] αροη Πίπι ἴῃ {πε ἀδν 

οὗ ἰγουδῖθ. 80 ἰῃ ἴπμε Τεβίαπιεηε οἵ Ὀδη, ἴπε ραϊγίαγοῃ Ὀἱά5. ἢΐβ 

ςΒιάγεη “ ἄγανν ἤεὰγ ἴο Οοά δπά {πε δηρεὶ". 'ε πᾶνε ἢο σγουηά 

ἴῃ ἴπε δῆρεὶ ψογβῃΐρ ἕοῦ δβϑυπγίης ἃ ροβιί- Ραυ!ης ἀδῖε, βίπος αἰγεδὰν 
Ῥείογε Ῥαυ] 8 εἰπε τπῈ σοηάϊτίομβ ἴου ἃ Ψψεγα ργεβθηῖ. Τῇδαΐῖ {πε 

ΔΏσεΙϊίς ογάογβ σεγε ογεδίεά ὃν ἴπε ϑὅοη ἔοϊϊονβ ἔγοπι ἔπε ἕαςξ {παῖ 
ἴδε σγεαϊίοη οὗ 411 ννὰβ δϑογίρεά ὃν Ῥδαυΐ το Οἢγίβε (1 ὅου. νἱϊ!. 6), 
σοηϊρίπεά ψίτἢ τπς ἕδος παῖ, 88 ψεὲ ἢανε βεεη, δὰ] γεοορηϊβεά πε 

εχίβίεηςς οὗ δηροϊὶς ογάεγβ. Τῇῆαϊ ἢε δά 8 “{ἤγοηθβ᾽ δπά ““ἰογά- 
Βῃϊρ5᾽ ἴο ἴδε [ἰβὲ ἰῃ (ὐο]οββίδῃβ ἰβ πο ργοοῖ οὗ ἀϊεγεηοε οὗ δυϊπογβῃίρ, 

ἴογ ἰπ ἔπε υπαϊδβραϊεὰ Ερίβεῖε8β. {πε ἰ5ῖ8, συν ῃίοἢ Πε ρσίνεβ, νᾶαγσγ. Τμδῖ 
ἴΠῈΥ ἀγὲ ἱποϊαἀδά ἰῃ ἐῃς βοορε οἵ ἴῃε ϑοηβ ψογῖ οὗ γεσοῃποϊ]ϊϑείοη 
σδηποῖ ὕε οδ)εοϊεά ἴο οἡ ἴπε σγουηά παῖ πον ἀϊά ποῖ πεεά τἢϊ8, ἔογ 

τδς ἀοοίγίηε οὗἩ δηρεϊὶο βίη] εβ8η 688 ἰβ σοπίγαγυ ἴο ἴπε τεδοπίηνρ οὗ Ρααΐ, 
Δ8 αἶδο ἴο [παῖ οὗ ἴδε ΟΟΤ. δηά Δενίβῃ τπεοίοσυ. Α πιογε ρίδιβίδία 

αἰ που Εν πιὰν ὈῈ ἀγρεά 48 ἴο ἴπε πιεῖποά οὗ Ἐεἀεπιριίοη. Τῆε ἀεαίῃ 

οὗ ΟΠ γίβὲ ννὰ8 ἃ ἀεδίῃ ἰῃ ἴῃς Ὀοὰγ οὗ ἤεβῇ, ἀπά [ῃ5 ἀνα!!εἀ ἴο ἀεβέγου 
ἴδε βίη! ἤεβῃ ἰῃ ἢυπιαηϊϊγ. Βαῖ ἰξ πισῃς Ὀὲ 5αἰά, ον σδη ἐπί8 

πᾶνε δὴν εἴεοϊ οη ἔπε δηρεῖῖς νοῦ ἢ ϑῃουϊά νὰ ποῖ βαὺ: “ Νοῖ οὗ 
8615 ἀοίῃ Ηε ἴδκε μοϊά, ραξ Ηε τακεῖῃ Ὠοϊά οὗ {πε βεεά οὗ Αθγα- 
απ" }) [8 ἴγαε ἴπαὶῖ [πῃ Ν.Τ. τγίζογβ, δα! ἱποίμάςά, (Πίηἷς ἰη πε 
πιαίη οὗ {πε εἴδεοῖβ οὗ ΟΠ γί 5 ἀεαῖῃ οἡ πιδηκίπά. Βαῖ ἰῃ ἕδαςε οὗ 
δε ἔαϊβε τεδοπίης ἰξ ψὰβ παίυγαὶ! ἕο Ῥϑμ! ἴο ἄγαὺν δηὴ ἱπέεγεηςε 
αἰγεδάν ἱπιρί εἰς ἴῃ ἢ8 ἀοςίγίηε. Δ Ώεγενεγ βίῃ ψα8 ργεβεηΐ, ἴπεγα 
ὅταος ψ8 ργεβεηῖΐ ἴο πιεεῖ ἰξ ; δηά τἢϊ8 σγᾶςε ομηά ἰἴ8 ἐχργεβϑβίοῃ ἰῇ 

ἴῃς ὥγοββ οἵ Οἤἢγίβί. Νὸ Πἰπηῖϊξ σουἹά Ὀὲ 8βεῖ ἴο [8 βανίηρ ρονεγ; ἴογ 

ΔΏσεΪβ 48 ἴογ πλεη ἰΐ πηδάς Ἴσπιρίεϊε Αἴοπεπιεηῖ. Απά {πε γεϊδιίοη ἴοὸ 
ἴδε δηρεῖβ ψῃίςἢ ἘΠὶ8 ἱηνοίνεά ἰΒ ).8ὲ ψπαὶΐ ψε βῃηουϊά εχρεςξ ἰη Ραϑυί. 
Τῆε τεἀεπιριίοη οὗ πιῆ Μψὰ8 πιδάε ροβϑίδίε ὃν Οἤγίβι 85 ΗἨεδάβῃϊρ οὗ 
πε γᾶσθ. Τῇδῖ Ηε νδβ ἴῃε Ηεδά οὗ ἴῃς δηρεὶὶς νοῦ ά τναβ ἃ πδΐωαγαὶ 
τῃουρῆξ ἴο Ια, οπςε δες γεραγάοά Οἢγίϑὲ δβ [8 Ογεδἴογ, δηά γε ἰβεά 
[18 πεεά ἴογ γεάεπιριίίοῃ. Ηἰ8 σοπποχίοη ψ ἰῈ νεῖ δας ἴο ἰῖ8 
ογεδίίοη, δηά ἐπογείογε Ηἰΐβ γεάἀδεπηηρ δοῖβ σου]Ἱά ναὶ! ἔογ [ἴ, ἃ8 ἴογ 

ἴδε γτϑος οὗ πιεῆ. [ἴ νψγαβ αἷἰ8ὸ ἃ παΐυγαί τπουσῃς ἴον Ιϑα!, βίπος ἴῃς 

Οὔγοββ δροϊἰβῃεά ἐς [νἀνν, δηάὰ ἔπε [νν παὰ Ὀξεη σίνεη ὈΥ δηρεῖβ, 
τπαῖξ ἰπ πε ἀδαῖῃ οἵ Ομγίϑε σοά παὰ ἀεβροίϊεἀ δπά ἰγἰαπιρῃεά ονεῦ 
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ἴδε δησεῖϊς ρονγεσβ. Τῇῆδι {πὰ δηρεῖβ οὗ ἔπε ἴατνὸ μαὰ Ὀγουσπὲ δρουῖ 
τῆς ἀεδίῃ οὗ ΟὮγίβε ἰβ {πε ργοῦαῦίε βεῆβε οὗ 1 Οονσ. ἰΪ. 6.8. Τῇδὶ 

πεν ἀἰά [ ἰη ἰσηούαησε οἵ Οοά᾽β νίβάοπι [811168 στ ἐμ ε βιβξεπιεπὶ 
τῃαῖ [τ ἰβ ἐῃγουσῇ πε ΟΠαγοῇ παῖ ἴῃς πιδηϊ οἱ] πυϊβάοπι οὗ Οοὰ ἰξ5 ἴο 

Ῥα πιδάς κπονῇ ἴο {πα ργϊποίρα! 68 ἀπά ρόονεγβ. [{ 8 ποῖ ἰῃ νἱγζυς 
οὗ ΔῃΥ ρεγβοῆδὶ ποβίτν ἴο ΟἸγίβε τπδξ πεν ογυςθεά Ηἰπι, θαξ ἴῃ 
νἰγίας οὗἨ {πεῖς οοπιρίεϊε ἰάεηιν τ τὰ τᾶ. Τῆε [ᾶτν γᾶ 
αραϊηβῖ 8, ἀπά [αν ἀπά σγασα ἅγε ἱποοπηρδίθίε. [ἢ δο, ἔπε δηρεῖβ 
οὔ τπε [Ὧτ᾿ν ψουά παοαββαγίν, αοοογαΐησ το εν ίβῃ δηρεϊοίοσυ, βίαπά 

ἴῃ ορροβίεοη ἴο ΟΠ γίβε, {Π] τῆν νεγε ἀεβροί!εά οἵ ἴπε ἀοηχίηίοη ἐπεν 
μαά εχογοϊβεά δηά ρίασθα ἰη {πεὶγ ἔγαε ροβίξίΊοη. 80 ἔδγ ἔπε ἔγοπσι 
Βοϊάϊησ δὴν ροβίζίοη οὗ δυϊπογίϊυ, οὐ Ἔχογοί βίη δὴν πιεαϊδίοτγίαὶ 
ξμποϊίοη, ἔπεν ἃγὲ ἴογ ἴπε ΟΠ γίβιίδη 845 1 ἴδον σεῦ ποῖ. Ηε δ 
ἀϊεὰ ἴο {πε ἴᾶνν, ἀπά ἱπογείογε ἴο ἔπε δηρεὶβ οὗ ἴῃς [,ανν, δηά δ]] 

ἴῃοβε δἰεπηθηΐαὶ βρίγἴβ, το ψῃϊοῃ Ὀοΐῃ Ψαάαίδηι τη πεαιῃεηΐβηι πὰ 

Ὀεεη ἰη βυδ)εοτίοη. ΑΙ! τπαὶ πε πορεά ἴο ψίη τπγουσῃ ψογβῃιρ οὗ 
τῆεπι, αηα πιογὰ ἴπδη 81}, ἢ ἢδ8 αἰγεδάν ἰω Οἤγίϑε. ΤῸ βεγνε ἐδεπὶ 

18 ἴο 411 Ῥαοῖς ἰπῖο θοπάασε ἴο ἀπηγχεαηίπῷς ογάϊηβηςοβ, ἴο πιὶββ ἔῃε 
βυρδβίδηος σῆς οἠαϊοπίησ δ {πε βῃδάον. ὍΤῃε δηρείοίοσυ οὗ ἴδε 
Ερίϑβε!ε ἰβ [8 ἰπ Παγπιοὴν τῖτῃ τπαΐ οὗ Ῥαυΐ, 18 σαϊπεγεά ἔγοπι ἴδε 
ςεγίδίηϊν σεπυίης Ἐρίβιιεβ;; δηά ψῆογε ἰτ βῆοννβ δάνδηςε, πε ἀε- 
νεϊορπιθηΐ 18 οἡ τπογουσῆὶν Ρααυϊΐης [ἴηε8, ἀπά ΔἀπΊρν δοσοιυηϊεα [ῸΓ 

ὃγ ἴδε ἴα᾽8ε ἰεδοῃίησ ψῃϊσῇ ἰξ γεΐαϊεβ, ΤὭεσγε ἰβ πὸ γεάβοη ἴο ἀουδὶ 

με αὐυξπεητίοἰεν οὗ πε Ερίβεϊε ου ἴμε σγουηά οὗ ἰ8 ἀοςἐτγίπε οὗ δηρείβ. 
τ ἰβ δὴ ἱπίεγεβείης ἕαοϊ δαὶ ἔπε Οουποὶ! οὗ 1[,Δοάϊοσεα, ἀρουξ {δε 

πιϊα]ς οὗ (πε ἰουγίῃ σεπίαγγ, οσπάοπηηποά δηρσοὶ ψογβῆρ ; δηά ἴδε 

ψογβδίρ οὗ Μίςδδεῖ, ψῃίςῃ Τμεοάοτγεῖ, ἰπ ἐῃς ΒΗ σεπέυγγ, βρεβᾷϑ οἵ 

88 511] σατγγίεά οἡ ἴω δες αἰϊδιγίςξ, εχιϑιθά ἱπῖο ἔπε Μιάαϊε Ασαβ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ [1].--- ΤῊῈΞ ΕΑΙ.5Ε ΤΈΑΟΗΙΝΟ ΑΝῸ 115 ἘΕΕΥΤΑΤΙΟΝ. 

Τῆς ἴαϊβε τεδοῃίηρσ αραίπβε ψῃΐοἢ τῆς Ἐρίβεῖε 18 οῃ εν ἀϊγεςιοά 
ν 88 οὗ ἃ ψΨενίβῃ ἴγρε. ΤῊΪβ ἰβ οἴεαγ αἰΐκε ἔγοτχ ἴῃς οπαγαρίεγίβιοϑ 

τηδητίοηεα δηά ἴῃε παΐυγε οὗ ἔπε ροϊεπιίο. [1 ἰπδβίβεεά οὴ οὔβεγναπος 
οὔ τερυϊαϊίοηβ 5 ἴο τηεδῖβ δηά ἀγίηξβ, ἔδϑειναϊβ, ἢθν τπποοβ ἀπά 

Θαῦραῖηβ8. [{ ἄγεν οὐ ἴπε ἰγδαάϊίοη οὗ πηδῇ δ8 ἰϊ8 ϑοῦγοο. Τδε 

Τεΐεγεπος ἴο αἰγοιπιοίδίοη 566 πΠ|8 ἴο βΒῆον ἔπαΐ ἴτε ἔα᾽βε τεβομογβ 

αἰίδοῆεά ναῖμε ἴο ἰξ ; δηὰ ῆε ἀδοίαγαϊίοη ἰδαΐῖ ἐπε [ατν ἢ85 Ὀεεη 

Δ ΡοΙ ἰβῃεά, τνῃϊοῇ ἔογηλβ ἔπε Ῥαβ5 ἔογ ἴῃς ἀεβηϊΐζο αἰδοῖ, βΒῆονβ παῖ 

ἴδεν γτεραγάεά ἰξ ἃ8 5:}}} δἱπάίησ. Οὐδεῦ ομαγδοξεγίβείςοβ ἀγεὲ πχεητοπεά 
νυ οἢ ἀγα ποῖ 80 ἐχοϊ αβίνε!ϊν Φενίβῃ. [τ ἰ8 ϑροίξῃ οὗ 85 ἃ ρῃϊοβορῆν 
δηά επιρῖν ἀεξοεῖς, ννῃΐϊο ἢ γὰ8 ρίαυδβίθ!ε δηά σανε ἃ γερυϊαιίίοη ἴογ: 

- ΘΗ 
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Ὑἰβάοπι. [τ Ππαά τῆς “ εἰεπηεηΐβ οὗ ἔπε μοῦ " δπά ποῖ Οἢγίβε ἴογ 
118 σοηΐδηῖ ; δῃηά ψαβ οδαγαςίογίβεά ὉΥῪ ἃ Πυπη γ τ ῃίοῃ ἰουπὰ 

ἐχργεββίοῃ ἰπ ἴπ6 ψόγβῃΐρ οὗ δηρεῖβ, θαξ τψὰβ ποῖ ἱποοπιραῖίδίε τἱτῃ 

βέβῃ!ν οοηςεῖξ. [ἐ ἱπουϊοαίεα βενεγίιυ ἴο ἔπε Ῥοάγ, δπά ἱπιροβεά 
Ὁγαϊπδησεβ ἀραίηβιὲ οεγίαίη ἴοοάβ. [ἴξ ἰβ ροβϑβϑίδίε παῖ {πε ἰδαομοῦβ 

ββεγίεά {παῖ {Π6Ὺ Πα νἱβίοπβ οὗ δηρείβ (ἰϊ. 18), θαῖ ἀαπίογευπαζεῖν ἐπε 
Ῥῆγαβϑε ἴγοπιη νυ ῃϊοῇ {8 ἰ8 ἰπέεγγεάδ ἰβ Ἄχορεισα! Υ ἀποογίαίη δηὰ 

ῬΟΒδΙΡΙΥ οογγαρί. Τῇε ἴαίβε ἴεδοποῦβ ψεγε ΟΠ γίβείβηβ, 85 ἰβ οἰδαγ 

ἔγοπι ἴπε ψογάβ, “ ποῖ δμοίαϊης ἔαϑδε ἔπε Ηεαά᾽᾽; θαξ ργοθδθίν πον ἀϊὰ 

ποῖ αϑϑίφῃ ἴο Οἤγίβὲ Ηἰβ ἔγιια ρίαςς. [11 ἰβ ροβϑβϑίίε ἐμαὶ ἔπεν ἱπουσῃῖ 

οὗ Οἢγίβε δβ Ια! ἀϊά, δηὰ ἀϊά ποῖ βεε ἐμαὶ ἐπεὶγ ρεου αν νίενσβ τ γα 

Ἰησοπηρϑῖθ!ε τῇ τπεὶγ ἀοοεγίης οὗ Οἢγίβε ; θαξ τΠϊ18 Βεεπὶβ [ε88 Πκεῖν. 

[ε ἰδ ποῖ υππεΐζυγαὶ ἔπαξ τῆν βοῃοίαγβ βῃουὰ ἢανε βεϑῃ ἰῃ τῆ ΐ8 

τεδοῃίης βοπιεϊῃίησ ψῃίο, να ραγείδ!!ν, 88 ποῖ ΠΟῪ ΨΦενίβῃ. 
Απά ἐπε πιοϑὲ οὈνίοιιβ βοίειτίοη, εἐβρεοία!ν ἔογ ἔῆοβε ψῆο ἀφίεά ἐπε 
Ερίξβε!ε ἰῃ ἔπε βεσοοπά Ἴεπέιγυ, 88 ἴο γεραγά ἴῃς ΠεγεΒΥ 88 8 ἴὈΓΠῚ 

οὗ Ψψυιάαίδεὶς Οποβεϊοϊβπ). [ἢ ἴανους οὗ ἐῃβ ψεγε δ]εσεά πε ἀβεὲ οὔ 

ἴῃ ἴογηι “ ΡῬῃΙΠΟΒορῆν," ἴΠπεῸ βίγεββ ἰαϊά οὔ “ ψίβαάου," τῇς οουηΐετ- 
Ῥγεβεηϊαξίοη οὗ ΟΠ βείδηϊ τυ 88. “ ἴω} Κπονϊεάσε οὗὁἨ πε τηγνβίευ, " 
τῆς Δϑβοειοἶβπχ ψῃΐοῃ ἔογραάς ἀγίηκβ 48 γε] 48 πιεαῖβ, ἔπε δηροί 
ΜΟΓΒὨΐρ νὨΐοἢ πὐίσῃξ γεβὲ οἡ ἃ ἀοςίγίπε οὗ ἱπιεγπιεάϊαγίεβ δεΐννεθη 

τθη δηά Οοά, ἐπε επιρῃαβὶβ οὐ ἔπε πηΐνογβα εν οὗ τς Οοβρεῖ ἰῃ 
᾿σοηῖγαβδι ἴο ἴδε ἐχοϊιβίνεπεββ οὗ δῇ ἰηζε!! δοΐααὶ αγίβίοογαου. [ξ ἰβ 

ςεγίδίηϊν ἀπῆσαϊε ἴο Βηά ἔμ!- δίονγη Οποβιοίβηχ πϊγγογεά ἴῃ οὐγ 
Ερίβειε. Βαῖ ἴἴ ἰ8 α'8ο ἱπιργορβαδίες ἐμαὶ νγγὲ ἢανε Οποβιείοίβηι Ἔνε 

ἰπ ἃ γυαϊπιεηΐαγυ ἴογῃ. ἕνε αγὲ Ἵοεγίδίη οἵ ἴπε ψενίβῃ παΐυγε οὗ πε 
τεδοῃίηῳ, ἀπά ἰξ ἰξ σϑη ΡῈ ἐχρίαἰπεά ἔγοηι ὁ μἀίβπι δος, μὰ πᾶνε Ὡ0 
ὙΓΆΓΓΑΏΪ ἴον ΠΑ] ἰπ οἵπεγ βουγοεβ. “" ῬΠΠΟΒΟΡΏΥ " ψ88 8 ἴεγπὶ υβοά 
ὈΥ ῬΒΐο δηά Ψοβερῆμβ ἴογ ρυγεῖν Φενίβῃ ἱπεοίσαν ΟΓ βεοῖβ; δπά ἰῃ 
ἃ Οεηῖε σοπηπιιη {πε σοπιπιοη Οτγεεῖς ἰεγπὶ σου παΐυγα!ν θὲ 
επιρίογεά, ψῃδαΐενεγ ἴδε σπαγαςῖογ οὗ ἴπε βϑυβίεπι πιίσῃς Ὀε. Ηοτγῖ 

Βυσρεβῖβ δαὶ πε ἴεγπῃ ἰβ ἀδεὰ ἴῃ ἃ βεῆβε δκίῃ ἴο ἔπε ἰαῖεγ υ86 
ἴο ἀεποῖς ἔπε δβοοῖίς [{ἶὸ, Ὀ.ε Π|8 18 υποογίαίη. Τῆς βἴγοβϑβ οὔ 

“ γυγ7ϊβάοηι᾽ δηά ““ Κηον]εάσε ᾿᾿ πᾶν ὈᾺ ραγΆ ε]εα ἔγοπχ τῆς Οογίπιπίδηῃ 

ΟΒυγοῆ, ψπογα ποτε ψᾶ8 σογίδίηϊν πὸ Οηοβεϊοϊδαι. [π|ε]]Θςοζαδὶ 
Ἔχοϊυβίνεθθβ ὰ8 20 ΠΊΟΠΟΡΟΙ͂Υ οὗ πε Οποβείοβ; ἴῃε Ῥβαγίβεεβ, 
τί ἐπεὶνρ σοηϊεπιρέ ἴογ {πε ρεορίε οἵ ἴῃε ἰδηά, δοσιυγβεά τῆγουσῇ 

{πεῖν ἰσπόγαηςε οὗ ἴῃς ἴανν, ψεγε σοπβρίουουβ Ἐχαηλρίεβ οὗ ἰξ ; δηά 

τ ἰβ 4 [ΑἸ] σοπιπίοη ἐπουῇ ἴῃ οεγίδίη ἴγρεβ οὗ ομαγαοῖεσ. Τῆς 

δηρσοεϊοϊδίγγ, 885 γα ἢᾶνε βεεη αἰγεδάν, ἰ8 ρεγίεσε υ ἐχρ!οαθ!ε ἔγοηι {πῸ 

Ψυάαίβηι οὗ Ρβι} 8 ἐἰπ6. τῇς ργοῃίδιτίοα οὗ ἀγίπεϑ, ψῃΐε τ σοεβ 
Ὀεγοηά {πε ἴανν, ἰΒ Δπη εχίεηβίοη οἱ ἰΐ, ἔογ ψῃϊς ἢ νὰ Ηπά ἃ ράγβιεὶ 
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ἰῃ Ηερ. ἰχ. 10. Αβοειοΐβηι, ἰξ ἰβ ἴγυς, ἰ8 Παγαάϊν ἃ οβαγαοίϊεγίβεις οἵ 
δυάαίθπι. Υεῖ [αβείησ ναβ Ἴσοηῃβίάογεά ἴο πᾶνε 8 γεϊϊσίουβ ναΐῖυε, 
εβρεοία!ν ἀπποης ἴῃς ῬΠαγίβεςβ, πὰ ϑαὶ Πίπιβε! ἐ θυδεῖεά ἐῃς Ὀοάγ 

δηὰ Ῥιουρῆὲ ἰξ ἰηῖο θοπάασε. Νογ ἰβ ἰξ οἴεαν ψμεῖπεῦ αϑοειοἰβηι τγὰ8 
γερατάεα 848 δῇ επά ἴῃ ἰϊβεί ἢ οὔ ἃ πιεᾷῃβ ἴο δὴ εηά. [|{ πικίσῃε θὲ 
Ῥγδοϊίβεά ἴο ἰπάυςε νἱ᾽ϑίοηβ. Βυΐῖ, ἀραγὲ ἔγοηι {Π|8, ἰξ ἰβ ἃ τεπάδηςυ 
80 οοηφοηίαὶ ἴο σεγίδίη επιρεγαπηθηῖβ ἴπδὲ 41] πεθά ἴος ροβευϊατίησ 
ἃ Οποϑιϊς ογίφίη, τπγουσῇ ἃ δε] ο ἴῃ ἔπος εν] οὗ πιδέξζεγ, ἀϊἰβαρρεᾶγβ. 

[τ δα58, ἢ πιογα ρίαυ δι Πἔγ, Ῥεεη βυσρεβίεα Πδὲ τε βῆου!ά 5εεἰς 
ἴον 8 ογἰσίη ἴθ Ἐββεηίβπι, οὐ 80π16 ἴογηι οὗ τεδοπίησ στ Εββεπε 
αἴβημίθβ. [ἡ ἔδνουγ οὗ [8 ἰξ τπῆᾶν Ὅς βαϊά παῖ ἐῃε Εββθῆθβ ψέγε 

εχιγεπγεῖν γριά ἴῃ Κεερίης ἔπε Θαρθαΐῖμ, ἴπεν παά β8οπλε βεσγεῖ ἴογε 

δῦδουϊ ἴδε δηρεῖβ, πεν δρβίδίηξαά ἔγοπι πηθαῖ δηά νυΐης, πεν οἰ ̓ πιϊπαῖεά 

πιαγγίασε ἔγοπι {πεὶγ σοπιπιαηαὶ 16. Βαΐ ἔῆεγε ἰβ πὸ ἱπαϊςαείοη οἵ 
ΔΩΥ εχίγεπης ϑαρραίαγίδηϊβπι αἱ οίοββϑ ; ψῆῇδξς Ῥϑυΐ αδἰΐαςοκβ ἰβ {πε 
νίενν τὲ ἴῃς ϑδδρδίῃ ἰανν Βῃου!ά θὲ γεραγάεα 88 511} Ὀϊπάϊησ. Τῆς 
ἀοοϊγίης οὗ δηρεῖβ ἢδ8 Ὀδθη αἰγεϑαν ἀπιρῖὶν εχρίαίπεά ἀραγὲ ἔγοηι 
Ἑδββεηίβηι, σῆς μὰ Ὦανε πο ρῥγοοῦ δαὶ ἔπε Εββεῆθβ ψογβῃίρρεά 
δηρεῖβ. Νογ αγὲ ψὲ δοαυδίηϊεά πὶτἢ τῆς ργεςσίβε νίενν οὗ ἐπε ἔαϊβε 
τοϑοῆογβ 485 ἴο εδἰίην δηά ἀγίππκίησ, ψβεῖπεγ τΠἰβ ἰηνοῖνεά αρβείϊπεησε 
ἤοπὶ πιοαὶ δηὰ σῖπα. ἴῃ δὴν οδϑὲ ἔπε ργεςεορίβ οὗ πε [,8)0 88 ἴο 

ἴοοά, τι τῆς εχιεηβίση ἘΠ ῸῪ ἀρρεᾶγ ἴο δᾶνε γεςείνεά ἰη ἰαῖεγ δ Αἰ8ηῚ 

(Ηε5. ἰκ. 10), βεεπὶ βυδοίεπε ἴο δοοουπὶ ἕογ {πί8 ρῇαϑβε οὗ {πε ἔα[βε 
τοδομίησ. Απά ἴπεγε ἰβ ποῖ ἃ ψογά ἰῇ τῆς Ερίδβεϊε ἴο ψαγγαπί ἃ ἰῃ 
ββυπιίησ παῖ ἴδεγε νὰ8 δὴν δἰΐδοῖκ οὐ πηδγγίαρε αἱ Οοΐοββϑ. 

Ἑαγέδετγ, ἔμογε ἰβ ἢῸ γεΐδεγεπος ἴο βοπὶε οὗ ἴπε πηοβὲ ἱπιρογίδπε Εββεης 

Ργβοϊίςεβ. ϑυςσῇ γε {πεῖν ἔγεαυεηὶ ψαβῃίηρβ, (Πεὶγ αἰ]! ἐσεὰ πογβῃὶρ οὗ 

τῆς βυη, ἐμεὶν σοπηπηαηᾶ! [1ξ6, ἐπεὶγ “ ἔεαγία! οδίῃ " οἡ ἰηϊείατίοη, ἐμεῖγ 

Ργοϊγαςοϊβά δηὰ βενεγε ργοραίίοη δηά {πεὶγ υ8ὲ οὗ πιαρσίς. Απά, [4ϑ8{]γ, 

να κποὺν ποίῃίηρς οἵ Ἐδβϑεηΐβπι δὲ τῃβ {ἰπ|ὲ ἰπ Ῥηγυσία. Εογ πε 
πιοϑὲ ραγί πε βεοῖ Παά ἰἴ8 ποπὶὲ ὈΥ͂ ἴῃς Ὠεδά ὅ8εδ, δηά δείΐογε {πε 

ἀεδβιίγυςτίοη οἵ Φεγαβαίεπι ἰἴ 86 6Π8 ἴο πᾶνε Ῥεεὴ ὑἀηκηοόννη ουξϑίάε 
Ῥαϊεβϑέηε. ΚΚΙόρρεγ ἐγίεβ ἴο ἴυγῃ τῆς εάσε οὗ ἴπε8ὲε αγρυπιεηῖβ ὉΥ 

1ἰπιϊτίησ τΠΐ8. εἰεπιεης ἴο ἃ ἀγπαπιὶς ἰηἥπεηςε οὗ Εββεης ργίης ρίεβ οα 

της Δεννβ οὗ {πε Ὀἰβρεγβίοη, ὉῪ υγρίησ ἴπαὶῖ νὰ βῃουά ἐχρεσὲ {πε 

ἰαγζεγ τηονεπιεηὶ οἵ Εββεπεβ ἴο Οῃγίβείδημ νυ δὔζεγ πε ἀεβεγυςεξίοη 
οἵ Φεγυβαίεπι ἴο πᾶνε Ῥεεὴ ργεοεάεά ὃν ἰβοίαϊεά ἰηβέδῃοεβ, απὰ Ὁγ 
ἴδε τεπιίηάεγ ἔπαὶ γα πον ἔπε ἤδγεϑυ ΟὨΪΥ ἱπιρεγίεοιν. [ἰφῃείοοι 
βἰ πα γίγ ἰβ οοπίεηξ ἴο ἄγρας ἴον Εββεης δέηίτίεβ ἰῃ τῆς ἴδε τεδοῃίηρ- 
Βαϊ ἰη ἴδοε οἵ δες ρβϑεῆσς ἔγοπι ἰξ ὁΐ βοπ)ε οὗ ἴῃε πιοβὲ ϑιγικίησ 
εαΐυγεβ οἵ Εββεηίβπι, δηὰ με ροβϑβϑίι εν οὗ δοσουπείηνς ἴογ ἰξ ἔγοηι 

ςοηξζεπηρογαγυ Φυάδίβπη), ἰδ ΒΕ 6 Π|8 πλυσῇ βαΐεγ ἴο 8εΐ ϑίάε 115 ἘΠΘΟΥΥ 
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88 ἴο ἰΐ8 ογἰσίῃ. [τ {ῆε πηοάϊβεά ἴογπι σίνεη ἴο ἰξ Ὁγ ΚΙὄόρρες ἱξ 
ΒΟΒΓΟΕΙ͂Υ 86 6π|8 ΨΟγίἢ οοηϊεπάϊηρ ἴογ δἵ δ]. 

[ε ἰ8 ποϊενογίῆν παῖ Ῥαιΐ ἀοεβ ποῖ, 88 ἰῃ Οδἰβεδηβ, διίαοῖς τῆ ϊ8 
τεροπίης ὈῪ ἀγβυπγχεηΐβ ἄγαν ἔγοπι [ἢ ΟΤ. Τῆΐβ πδβ δεεη εχρίαἰπεὰ 

ὈΥ {πε νἱενν τπαξ {πε ἐγγογβ ψεγε ποῖ ἀοςσίγίηαι θαξ ργδοϊίςαὶ. Βαῖ 
118 86επὶ8 ἴο ὈῈ ἱπηργοῦαῦῖε, απ ἰξ ἰβ τπογε {πεῖν ἐμαὶ Ραμ! ἄοεβ 

ποῖ Θβιδ Ὁ] 18} ἢἰβ ροβίζίοπβ Ὁν Ῥγοοῦ ραββασεβ Ὀδοδυβε [Πἰβ νουὰ πᾶνε 

Ὀεδη ἀποοηνίηοίης ἴο ἢϊ8 δΔηξαφσοηϊδίβ, νῆ0 πιίσῃε ρεγῃδαρβ πᾶνε ἐναάθα 

τπεὶγ ἴογος ΌΥῪ δἱϊεζογίςαὶ ἱπιεγργεϊδιίοη. Ηἰβ8 γεζυϊαϊίοῃ οοπβίβἕβ 
ῬΆΓΕΥ ἰπ ροϊημείησ πὸ πιογαὶ οἵ τπεὶγ οὐυγῇ εἘχρεγίδηςε, ραγεϊν ἴῃ ἃ 

Ῥοβίξίνε ἐχροβίτίοη οὗ σγεαῖ Οῃγίβιίδη ἔγαῖῃβ ἢ ψῃϊοῃ τῆς ἔαβα 
τεδομίηςξ ψὰ8 ἱποοιηρδίίθίε, ραγιν ἰπ ἀΐγεοῖ αἰίαοῖ. [Ι͂π γεςδι!ησ 

τῆδπὶ ἴο {πεῖν οσσῃ Ἔἐχρεγίεηςε οὗ βαϊνδεη, ἢς ἰ8 [Ὠγουσπουΐ βυσρεβιίηνσ 
τπαῖ τῆς Οοβρεῖ ψῃϊοἢ Ππαά ἴδ ῥγονεά ἰΐβ ρονγεῦ ἰῇ Πεπὶ βίοοά ἰῇ 

πο πεεὰ οὗ δείησ βυρρίεπιεηϊεά ; 411 [παὶ ψγὰβ πδοθββαγν 88 ἴογ {Π6ηὶ 

ἴο Βοῖά βγπιν ὈΥ ἴμε ἴογηι ἰῃ ψῃϊοἢ πεν δαά ἰεαγηξ ἰξ, δηὰ βιίγίνε 
ςοπείηυα!ν ἴοὸ ἀρργοργίαϊε ἰζβ τηεδηΐης απὰ ρονεγ πλογε Ἴοοπιρίεἰεῖν. 
Τῆς τορδοδετγβ ὈΥ [δ] ηρ ἴο ΠοΙά ἔλεε τῆς Ηεδά τεγε οσυξεηρ ἐμεπηβεῖνεβ 

ΟΕ ἔγοπι με βοιγος οὗ [Ππὸ. Ηε γεπιίηάβ πὶβ γεδάεγβ ὑπαὶ ἔπὸν δά 
Ῥαδβεά ἰηΐο {πε Κίησάοπι οὗ ἴπε ϑοη ἔγοπι τς γεαὶπὶ οὗ ἀδγίηςββ, 

ἴδεν Παά τεοείνεά ἀεϊίνεταπος, ἴπε ἰογαίνεηςββ οὗ βίῃβ, παά ὕεδθη 
γεςοποίϊεά το Οοά, ἀπὰ Ῥεδη ἀμ! θεά ἴον {πε βαἰηϊβ' ἱηπεγίϊδηςς ἰῃ 

σὰς. ὙΠΕῪ πιαβὲ Ὅς ἰογαὶ ἴο ἴῃς ἐγαῖῃ ΠπῸῪ δδά Πεαγά, ναὶ 'Ώ 

ΟἸἩγίβε, γοοΐεά δηά Ὀυΐϊξ αἂρ ἰηῃ Ηἰπ. Τῆΐβ γαῖ α8 ποῖ ργοοϊαίπιεά 
ἴο δηά τεβῖθά ὃν ἴδπεπὶ αἴοπε, ἰἃ ψὰβ ργονεά ὈΥ [18 γαρίἀ εχίεηβίοῃ 
ἴὴ {πε ψογά. [οοιγίμα!ν πε ἔα[8ε τεδοῃίην νναβ τας ν γεξαϊεά Ὀγ 
δῷ οχῃίδίτίοη οὗ πε ἔγιε ρίδος δηὰ σψόγ οὗ ἔπε ϑοῆ. Ηε ἰβ {πε 

ἰπιασε οἵ Οοά, [μοτὰά οὗ [πε υπίνεγβε, ἰῃ ψνοπὶ 41} [πίη σβ ννεγε ἼἽγεβίεά, 
ἱποϊυὐἀϊης 411 γαηῖβ οὗ δῆρεϊβ. ΤΠεΥ ψεγε ογεαῖεά τ[πγουρσῇ Ηἰπι ἀπά 
ἐνεῃ ἴογ Ηἰπι, 80 [πα 88 ἴο ογίφίη πεν ψέγε ἀερεπάεης οὔ, δῃηά 88 

ἴο εηὰ βυδβογνίεης ἴο Ηἰπι. Τῇε ψῇοΐε ἔμ! πεββ ἀνεὶς ἰω Ηἰηι, δηςὲ 

τδογείογε γεοοηοϊϊβείοη οὗ 411 {πίησβ ἴο Οοά, αραίῃ ἱποϊμάϊησ (Πα 

Δ ηβεῖ8, σοι! θὲ πιαάς ὃν Ηἰπι. Απά τἢυ8 ποΐ σπὶν ἰ8 ἴπεγε ΠῸ γοοῃ] 

ἴον δηρεῖίς τηεάϊδίογβ ; {πεν {πεπηβεῖνεβ πεεάεά ἴο Ῥὲ γεοοῃοί θα ἴο 
Οοά. [ἰὲ ἰβ ἰῇ Ομ γίβε τπδὲ αἱ] ἐπς ἕαϊπεββ οὗ ἴῃς Οοάπεδὰ ἀνε] ; 

1 ἰβ ἰη Ηἰπὶ ἐπαῖ 41} ἴῃς τγεδβυγεβ οἵ ψβάοπιὶ δηὰ κηονίεάσε ἅγὰ 

Βίάάεη. Ηἰβ ἀεδαίῃ δροϊβῃεά ἴῃς [ἂν απά βροϊεά ἔπε ργίποιρα τε 8 

δηά ρονογβ; πεηςα ἔπε ργεςερίβ οὗ ἔπε ἴογπιεγ με σοοά πὸ ἰοησογ, 

πὰ ψογβῆϊρ οὐσῇι ρίαν ποῖ ἴο Ρε οἴδπετγεά ἴο {πε ἰατίεγ. Βεϊϊενεγβ 

μαά ἀϊεάὰ νίτῃ ΟΠείβε ἴο ἔπεβε εἰεπχεηΐαὶ βρί γί, αηὰ οουἱά πο ἰοῆϑογ 
Ὅς 5βυδήεσε ἴο πεῖν γεβιγιςϊοθβ. Τμε ἀϊγεοὶ αἰξδοῖς πᾶν ὈῈ τΠι8 
βυπηηαγίβεά, ΤὨίΐβ 8ο- δ δὰ “ ρὨΠΟΒΟΡΏΥ ᾿ 18 ΟἡΪγ δῃ επιρὲν ἀεἰ υβίοῃ 
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τεβιίίως οὔ δυπίδη ἰγβάϊθίοη, στ ἴῃς εἰεπιθηΐβ οὗ ἔπε πογὶά δηά 
ποῖ ΟἸγίβε ἔογ ἰϊβ σοηΐεηξ; ἰῃ δΒοίαϊης ἴαβε ἴο δηξίαμαϊεά οτάϊπδηςος 

ἴξ Ἰεῖ8 811 {πε βυρβίδηος ἴο ζγαβρ ἴδε βῃδάονυ ; ἰΐ ἰβ, ἰῃ βρίζε οὗ ἐξβ 

Βυπλ εν, ἃ πιδηϊξεβίατίοη οὗ δεβῃϊν σοηςείξ, θα ἀενοίά οἴ γεδ] νυἱβάοκι ; 
δηὰ {πε {Πίῃσϑ ἔγοηι νυ ϊοἢ ἰξ σοπηπηδηάβ αρβείπεηςε ἃγὰ 80 ἰπβίρηϊβοβηῖ 
παῖ πεν ρεγίβῃ ἴω πε δοῖ οἵ υβε. 

Θεοτιον ἱΝ.---ΤῊΞ ΑυΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

ΤΕ εχίεγηαι ονίάδεηος ἔος ἔῆς Ῥαυϊΐπηαε δαϊπογβηΐρ οὗ {πε Ἐρίϑβεϊε 
ἰβΒ 88 Βίγοῃξ ρεγῆαδρβ 88 ψὲ ἤᾶνε δΔῺΥῪ γίρῃξς ἴο ἐχρεοῖ. [ἐ ἰβ βγεῖ 
τείεγγεά ἴο ὈῪ παπιε ἰῃ {πε Μυγαϊογίδη Οδηοη δηά ὃν ἰγεῶςευβ. [ἴ 
νΔ8 ργοῦδθὶν υδεά ὉΚ Φυβείη Μαγίγγ δπά ΤὭεορδιαβ; ἀπά ἰξ ἰβ. ποῖ 

ΘὨΠἸΚεῖν ἐμαὶ ἔπεσε ἄγε εοῆοςβ οὗ ἰξ ἴῃ Βαγηαραβ, ΟἹεσιεηΐς οἵ ἤοπιε 

δηὰ ἰφηδτία8. Βαΐῖ {Πε8ὲ ἀγε χυΐζε ἰηβιυποίεηξ ἴο Ῥγονε δοαυδίπίδποε 

ἢ (ἢς Ερίδεῖε, 811} [688 ἔπε Ῥααυϊΐπε δυϊμογβῃίρ. [τ ἴ8 πιογε 
ἱπηρογίαηξ παξ Νίαγοίοη ἱποϊιἀεα ἰδ πῃ Πἰβ σαηοη, Ὀυὲ (πὶ φαίη ἰ5 
ποῖ δέ 411] ςοποϊδῖνε ῥγοοῦ οὗ ἴπε σεῃηαίπεπεββ. Τὴῃε αυεβιίοῃ ἢδβ ἴῸὸ 
Ὀὲ 5βεϊεἰεὰ Ὁν ἐπε ονίάεηος ἄγανγῃ ἔγοπι ἐπε Ερίβιϊε ἰἴ8ε1. Οἡ ἐπε 
τουπὰ οὗ ἱπέεγηδι ενίάεπος πῆβὴν ογίτἰοβ ἤανε ἀεοίάοα ἀσαϊηβὲ ἰΐβ 

δυϊδεπείοϊγ. Μαγεγῃοῦῦ (1838) νὰ {πε ἢγϑι ἴο γεήεοῖ ἰξ. Τῆς 
Ταβίησεη βοδοοῖ, ἱποϊαἀϊησς ΗΠρεηξεϊά, ἐγεδίεά ἰξ 5 ἃ βεοοπά σεπέυγγ 

ποῦ. Εν δά τπουρπὶ ἐμαὶ ΤΙποῖῃν πγοῖε ἐξ αἴξεγ σοπβυϊδιίοη ἢ 
Ῥαμ!. ἨἩοϊεζπιαηη (1872), ο!]ονίησ ἃ νίενν ἱπάϊσαίεά ὃν ΗἱϊεΖίρ, 
τεοοξηϊβεα ἃ Ραυϊίηε πυοίευβ, Ὀυϊ τεραγάεά τόσ ἔπη δα] οὗ {δε 

Ερίβϑειες δἃ5 ποῃ- Ραυϊ πο. οη ϑοάεη (1885) γεάισεά σοηβίἀἜγαθὶῪ 

ἴδε γταῆσε οὗ ἱηϊεγροίαξίοη ἰῇ ἃ βεγίεϑβ οἵ αγείοϊεβ οη ἩοϊἐζΖπιβηη᾿ 8 

Ὠγροίμεβίβ, θυαϊ ἢδ8 βίησοες γεοοφηίβεά ἐπε ψῆοϊς Ἐρίβεϊε 88 Ραυϊΐηςε, 

στ τῆς εχοεριίοη οὗ ἱ. 16Ρ, 17, ψῃϊοῃ πα Ἐπίπκβ πᾶν Ὀὲ ἃ ρίοβϑβ, 
βίησε ἰξ ἀϊδέυγρβ ἴῃς βυπιπιεῖγυ. 

Τῆς δυξζπεηξίοιν πα8 Ὀδεη ἱπιρυσηεά οὐ ναγίουβ σγοιπάβ : {πὰ 

Ιαῆσυασε δηά βίγίε, [με ἔββε τεδςπίησ, [πε δηρείϊοίοσγ, ἴπε ΟΠ γί βιοίοσυ, 

με ΠΠΚεηεβ8 ἴο Ερῃεβίαηβ.Ό ΕἘπουσῇ πᾶ8 Ὀδθη βαἰά αἰγεδάν οὗ ἴδε 

ἴαϊδβε τϑαοπίης δηά πε δησεοίοίοσυ, 80 παῖ ἰξ ἰ8 πεεάϊεβϑβ ἔο δϑδά 

δηγίπίησς ἤοτε. Τηε Ερίβε]ϊε μὰ8 ἃ οοηπδβίἀθγαθ!α πυπιρεγ οὗ νογάβ 
ψὨϊσἢ ἀγὲ ρεσυ αγ ἴο ἰἴβεϊξ, Ῥαᾳς οὐ πε ψῃοΐα ποῖ δὴ δχοθρίίοηδι 
Ὠυπρεν (34); δηά τῆς σοηΐεηΐβ οὗ οἢ. ἱΪ, ψουά πᾶνε πιαάς ἔνε ἃ 

Ιαγζεῦ ργορογίίοῃ τοΐ δ 411] βίγαησε. Οτγεδῖεγ αἰ συ 685 ἄγε σαυβοά 
ὈΥῪ τῆς βῖγ6. [ὲ ἰβ πεανίεγ δηά [ε88 ἱπιρεΐιιουιβ ἔβη ἰῃ Οαἰδιίδηβ 

(ον ητπίδηβ ἂἀπά ἢομηδηβ. ϑενεγαὶ οἵ πε ἰορίσαὶί ραγιίοϊεβ πιοϑὲ 
ςοπιηίοη ἰῃ Ῥααΐ ἀγὲ αἰπιοϑὲ αρβεηῖ. Τῇεγε ἃγὲ α'8ο βίγαησε Ἵοἱϊο- 

οδἰίοηβ οὗ ψογάβ (οἵ νῇῃίοῃ ΗἩδυρὶ ρσίνεβ ἃ σοοά [18{)}, πιάὴν Ὀείηνσ 
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τοπιδίηδιίίοηβ οὗ ἵψο ογ ἴῆγεε ἀερεπάεης σεηϊξίνεβ, δοσυπικυϊαίεά 
ἘΥΠΟΠΥΠΊΒ, ΠυπΊεγουβ σοπιρουπά ψογάβ. Βαΐ ἔπεβε ἔεαΐζαγεβ πᾶν Ὅς 
ΡΑγι δ! ν ραγα!]!εἰθά ἴῃ ἐπε εαγίϊεγ ἰεϊτέογβ ; δηὰ ῆεγε ἘΠῈν σδηποῖ θὲ 
Ἢ ΠΊΔῪ γἰρῃεῖν ἰὰν βϑίγεββ οἡ πε ἀϊδεγεηςε οἵ αι} 8 οἰγουπιβίδποεβ 
Δηὰ {πε ργοῦίεπβ τα ψῃϊσῃ Πα Παά το ἀεαὶ. [,ετίεγβ υγίζεεη ἰη ἐδε 
Βεαῖ οἵ οοηδίος νῖτῃ Φυάαίβεγβ δηά ἱπιρύσηεγβ οἵ [ιίβ δυςπογίευ, 
ντιτίεη ἴοο ψἤεη πα ψνὰ8 ἰῃ ἔμ} σΆγεεῦ 848 ἃ πιϊββίοπαγυ δηά ἤδά 
Ῥγεβδίης οὐ ἢϊπὶ {πε οᾶγε οὗ 41] ἴπε Οπιυγοῦοβ, παβὲ ἴῃ ἔπς πδΐυγε 

Ὁ {πῸ ςαβ8ε Ὀε νεγὺ ἀϊδεγεης ἔγοπι ἃ ἰεϊίεγ ψγίτεη, ποῖ ἴο βσῇξ ἴογ 

{Πε νεγὺ εχίβίεησε οἵ ἔπε Οοβρεῖ, Ὀυϊ ἴο ψαγῃ ἃ 5811} ἰΙογαΐ Ομαγοῇ 

Δραϊηβέ ἃ ρεγηϊσίουβ δἜγγογ, δηά νυγξζεη ἴῃ επηϊογοεά γειγεπιεηΐ, ἢ 
δίωρῖς {ἰπιε ἔογ πηεαϊξαξίοη. 

Τῇε ΟὨ γί βιοίοφυ, ἰξ ἰ8 ἴσας, ργεβεηΐβ δὴ δάνβηος οὔ ψῇδίϊ ψὰ Βηά 

ἴῃ τῆς εδγίίεγ Ἐρίβείῖεβ. Νοῖ ἰῇ {πε ροβίξίοη ἴξ αβϑϑίξῃβ ἴο πε ὅοῃ δ8 
Ογεβίογ, ἴογ ἔπδξ ἰβ ἰουηά ἰῃ 1 ον. νἱϊ. 6, Ῥᾳξ ἰπ παὶ ἰξ βρεδβ οἵ 

Ηἰτ αἶβο 848 ἴπε ροαὶ οὗ ἴδε υπίνεγβε. Εἰβενδεγε ἴ ἰ8 Οοά ψῇο ἰ8 

ἴμυ8 βροίεη οὗ (1 ον. νι ϊἱ. 6, ἔοπι. χί. 86. Βυΐῖ (Πϊ5 ἰ8 1ε88 σοζεπέξ 

τῆδη ἰξ ἀρρεδγβ αἱ θγβὶ βίρῃξ.Ό. δα! τεασπεβ ἴπαὶ 411 τπίησβ πᾶνε ἴο 
Ῥεοοπης βυδήεςξ το {δε ὅοη, παῖς Ηξ πᾶν ἀεϊίνεγ πε Κίηράοπι ἴο 

τε Εαΐπεγ (1 Οοσγ. χν. 24-28). Δηά ἰ ψουϊά θὲ 48 ψδγγαηίδοϊε ἴο 
ςοποϊαάε ἔδαὶ Ἐοπιδπβ δπὰ 1 Ο(ογίηι ίαηβ ψεγε Ὀγ ἀἰδεγεπε δαΐῃοῦβ, 

ἴον ἴη πε ραββαρσθδ αἰγεδαν πηεηξοηεαά ογεβίίοῃ 8 βαϊά ἴο αν δε 
εθξεςϊεά, πον τπγουσῇ Οοά (οπι. χί. 836), ἀπά ἤονν αφαΐῃ τπγουσῇ 
ΟὨγίβε (1 Οος. νἱϊ. 6). Α ἀοοίγίης οὗ Οἤγίβε χυΐϊξε 48 Ιοῖζν ἰβ ἔουπά 
ἰῃ ΡΒ ρρίδηβ ; δηά τῆς σοποϊαβίνε γεξαϊατίοη οὗ ἔπε ἔβίβε ἰεδοπίησ 

ν 88 δὲ {Π|8 βεϊτίης οὗ {πε ὅοη ἱπ Ηἰβ ἔγυε ροβίξείοη. Τῇῆε ἀοοιγίης 

οὗ ΟὨγίβι Β ψόγῖ ἰβ ἐχργεββεά ἰῃ ἃ τπογουσῆϊν Ραυϊΐπε νὰν, νης ἢ 
ὍοδΓβ 411 τῇς πηᾶρῖβ οὗ δυϊπεηξίοϊγ. [Ἐ ἰβ ποῖ ἃ ϑἰανίβῃ ἰπιίξαξίοη, 

Ῥαξ ἃ ἔγεβῆ δηά ᾿υπιϊηουβ ργεβεηϊαϊίοη. Απηὰ γεῖ ἰ{ 18 ἰπ βυοῦ ρεγίεος 
Βαγσοον ψὶτῃ Ῥδυ] 5 ον ἀοςίγίης {παῖ ἰΐ 86 επὶβ ἱπηργοῦδθϊς ἐπαΐ ἰξ 

οδῃ δε ἄμε ἴο Δποῖπεγ παπᾶ; δηά τππογὲ ἴῃδη ἱπαργοῦραῦῖε ἤεη Ὲ 
ΤΕ ΕΠΊΡΟΓ ἐπαξ πὸ οΟἴποῦ δαῦὶν ΟΠ γίβείδη τγίξεγ Κωονῃ ἴο (8, νι τῃ 

τε μαγεία! εχοερείοη οὗ ἔπε δυΐμογ οὗ 1 Ῥεῖογ, 85 Ὀεεὴ δδίε ἴο 

τεργοάυοε ἔπε Ῥαυ!ίηε ἀοοίγίπε, ἀν πιογε ἔπη Ῥεπείορε᾽ βΒ ψόοοεῦβ 
οουϊά Ὀεηά Οἀγββειιβ᾽ ον. Τῆς ΟὨΪΥ ροΐπξ ὑπάεγ {πὶβ πεδὰ ψδίςἢ 
γαῖβεβ βυϑρίείοη 18 ἔπε ἐχίεηβίοη οὗ ἴῃς γεσοης Πδτίοη ἴο Οοά εβεςϊεὰ 
ΌΥ ΟἾγίβε ἴο ἔπε δηρεῖΐο ροσεγβ. παῖ ἢδβ Ὀεεη αἰγεδάν βαϊά οχ 
118 πεεὰ ποῖ Ὀὲ γερεαϊεὰ δεγε. 

[,81|ν, 118 γεϊαξίοα ἴο Ερμεβίδῃβ ἢδ88 δγοιιϑεά βυβρίοίΐοη. Τδε 

Ῥγοδίεπι ἰἢω8 ργεβεηΐεά ἰβ υπίᾳφυας ἰη πε ΝΙΤ., αῃὰ πα8 εἰϊοϊϊεά 
Πυπλεγοῦβ βοϊαϊίοθβ. ἰτ πα8 Ῥξεη ργεββεά αραίηβὲ πε δυϊπεηεοίεν 

οὗ Ερδεβίδηβ πιογε ζεπεγα νῦν τΠπδη οὗ Οοϊοββίαπβ ; ἰβουσφῇ ΜαγεγῃοΥ 

““κ"-.-ς. 
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τδουσῆξ ἔμπας ἘΡμοβίαηβ νὰ8 σεηυΐπε ἀπά Οοἰοββίαηβ ἴπῸ σορυ. 
οὔς Ερίβεϊε ἰβ οσορίεα ἔγοπι {πε οἴπεγ, βυβρίοίομ ἰβ ἀγουβεά ΟἿΪγ 
ϑαϊηβὲ [Πε σΟΡΥῪ ; δἃπά βίηςς, ἰξ {πἰ8 ἰ8Β {πε γεϊδτίοη, Οοϊοββίβης ἱβ 

πιογε ᾿κοὶν πα Ἑρπεβίδηβ ἴο Ὀὲ ἴδε ογίφίπαὶ, ψὰ βῃουϊά βΒηά ἰῃ 

18 ἴαοξ ἃ ργοοῦ οὗ ἴῃς σεηυίϊποηςββ οὗ ἴῃς ἰογπηεγ. Εὸογ ἴἔ ἃ ἰδῖεγ 

νγίζεῦ ψγοῖς ἃ ἰεϊῖεγ ρυγρογίίης ἴο σοπιε ἔγοπι Ῥααΐ, απὰ υϑεὰ ἴῃ ἰξ 

ἃ ἰεῖζεν ταὶ Ὀογε αι} 8 παπΊε, ἴπεγε ἰβ ἃ βίγοηξ ργεβυγηρίίοη ἔδπαϊ 

τε ἰαϊίεγ ψουἹά θὲ οὗ νν»6]1-αἰεβϑίεὰ σεηυΐϊηεηεββ. Βαῖ δε ργοῦίεπὶ 

ἰ8 Παγά!ν 50 βίπιρίε. Ηοϊεζπιδπη, ἰπ ἃ ψογῖς ἀσβογίδεά Ὁγ Οοάεξ “45 
8. πιαβίεγρίεος οὗ εχαοΐπεββ, ραζίεης ἰαῦουγ ἀπά νίβάοπι," γεβοπεὰ 

πε σοποϊαβίοη παῖ {πε Ἐρίβι[εβ ἐχῃιὶς {πὰ Ὁπεποπιθηοη οὗ πιυῖυαὶ 

ἰπάεριεάημεββ. ϑοπιεϊζίπιεβ Ἑρμεβίδῃβ β86επβ ἴὸ δε πε οτγίφίηδί, 
βοπιεϊίπιεβ Οο]οββίαηβ. Ασσογαϊησίν πε ἰογπιχυϊαϊεά ἴῃς ἔπθογν ἐδαῖ 
Ῥαυΐ ψτοῖε δὴ Ερίβείε ἴο πε Οοἰοββίδηβ, οὐ {πε Ὀϑβὶβ οὗ νψῆϊοῖῆ ἃ 

Ἰαῖεγ ψυγίζεγ οοπιροβεά Ἐρῃεβίαῃβ. Ηε ἔπε γεϊυγηρά ἴο ἐπε ογίρίπδι 
Ἐρίβε]ε απά εχραηάεά ἰξ Ὀγ ἔγεε εχίγαοϊβ ἔγοπι ἢϊβ5 ουνῃ ψγιτηνσ, αὐ άϊησ 

8180 ἃ ροϊεπιίς αραίηϑί Οποβιοίβηι. ΤῊΐβ Τπεοῦν 85 ἐχαπιίηεαά ὉΥΚ 

ψου ϑοάεη, ψῇο ἰεβίεά νεγὺ οδγεΐα!ν ΗοἰτΖπηαπη᾿ Β γεσοηβίγυςοη 
οὗ τῆς οτγίψίηδὶ Ερίβι!ιθ. ΗἜ αἷϑο ροϊπίεά ουἍἵ παῖ [ἴ γγαβ 1. 8εθαδίε 

ἴο εἰϊπιϊπαῖε ΟἹ δυο ραββαϑαθβ 88 Ρδαι] οουἹά ποῖ ἢανε ψτγἰξεη. Ἧς 

γεὐεοϊεά οηἷν ἱ. 1δ-20, ἰ,. 10, 15, 185, ΤΗΐΒ νὰ8 ἰῃ 1885. Α πιογε 

ἐχῃδυβίίνε βευαν οἵ Ραιυηίβπι π885 ἰεἀ ἢίπι ἴο δοςερί {πε δαϊπεηείον 

οὗ τῆς Ερίβεῖες 48 ἃ ψῃοῖε ἰῃ ἢἰβ σοπιπιεηΐαγυ (1891). Ηοἱ ἐΖπιδηη 8 
ΒΕΓ ἰ8 ἐχαηιηθά Ὀν Ὦγ. ϑαηάδυ δηά Ὦγ. Ἐοδεγίβοη ἰῃ [πες δγιίοϊεβ 

“ (οϊοΞβδβίδηβ"᾿ δηὰά “ Ἑρβεοβίδηβ " ἴῃ ϑπ)Π᾿ 8 δ ίοέοηαν οὗἩ ἐλδε Βιδίε 
(Ὡπά εά.), απά ἴο ἔμεβε ἀϊβουιββίοηϑ [ες γεδάεγ την γείεγ ἔογ ἔυεγ 

ἀεῖα 8. Φ. Νν εἰ88 ἴῃ ἃ γενίενν οὗ Αρθοῦτ 8 οοσηπηεηΐαγυ πα8 γεοθηῖν 
ἐχργεββεά ἢἰπβε! ἰη ἔανουν οὗ ἃ βοϊυξίοη, ποῖ ργεοίβεϊν ἰῃ Ηοϊεζ- 

ΠΙΔΏΏ᾽ 8 ἔογπῃ, θα οἡ ἢίβ [ἰπ68 (Τὐεοὶ. 1, ἐἐεγαἐμγεεϊέμηρ, 291 ϑερῖ., 
1900). [τ πιᾶν Ὅὲ 8αἰά ἤπεγὲ {παῖ ἰξ ἰβ παγὰ ἴο υπμάεγβίαηα ψ Ὧν 
ἃ Ψτγίϊεγ βῃουϊά σίνε ὨἰπΊ86 1} 80 πισῇ γουῦί6. Ηἰ8 ρύγροβε ψουϊὰ 

Βανε Ὀεδη βεγνεά ὃγ οπς Ἐρίβεϊε, ἃ 51}}} Ιαῦζεγ “" Ερῃεβίβδῃβ," ἰὴ σδίος 
ναὶ Πα ἰηβεγίεά ἴῃ Οοϊοββίαπβ βῃουϊά πᾶνε ἔουπά ἰζ8 οπιε. ΝΈΤΥ 
ἴενν ἢανε δοοορίθά {πὸ ΓΠΕΟΓΥ ἰῃ ἰζ8 εηἰγεῖγ. ὙὟεῖ 1 Ηοϊιζπιδπη᾿ 8 

οὈβεγνδίίοηβ ἃγὰ οογγεοξ, ΟὨΪΥ ἔνο πεογίεβ 8εεπὶ ἴο δε ἐεδῦϊς, οὔς 

ἴδε τἤδογν με Πδ8 Πἰίπηβεὶῇ ργοροβεά, {πε οἴμεγ {παΐ θοῖἢ Ερίβεϊεβ αγε 
φσεπυίΐηε. Ηἴβ ονῇ {ΠδΟγΥ ἰ8 ἔὰγ ἴοο σοπιρ!σαξεά το Ὀε ργοῦδθίε. 

Τῆς 5βι πη] αγί εἶα οσουγ οἴζεη ἰῃ αἀἰεγεηΐ σοηΐεχίβ, δὰ Ἔχργεβ88 αυΐϊε 
αἰβεγεης ἰάθδβ, γεῖ Ἔϑοῇ ἰβ8 ἢδξυγαὶ ἰῃ ἰἴ8 ρίαςθ. Τῆϊβ ἰβ ἀϊῆσαϊξ τὸ 
δοσομηΐ ἴογ ἰπ δὴ ἱπιϊϊδίογ, γῆο ψουἹά Ὀς ἐεττεγεά ὃγ {πε ἀοσυπιεηΐῖ 

ψΠσἢ με ννὰ8 υδίησ ; δυῖ ἴῃ ἃ ψγίϊεγ βυσῇ ἃ5 Ρδα!, γί ἰῇ ἰάθαβ δυῖ 

υἀπυβεά ἴο ἴογπιδὶ σοπιροϑίτίοη, βοῇ γεβοηδίαπος δηά γεῖ βυοῖ 
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ἀϊδέγεηςς ἰπ ἰεϊίεγβ νγίζεη τορεῖπεγ ψὰ8 αυϊα ἴο θὲ εχρεςοίεα, 

Νο ἵγαςε οὗ δε ργοσεββ ἢδβ Ὀεεη ἰεΐξ ἰπ δε τεχίαδ! ενίάθηςε, δηά 

τηΐβ ἰ8Β ἃ σοσρεηΐ ἀγρυπιεηΐ ἀραίηβί {πε ἤθογγυ. Τῇε Οηϊν αἰζεγπδέίνε, 

τῆεη, ἕο ΗοἰἐΖηηδηη 8 νον βεοπιβ ἴο Ὀ6 [παΐ ὈοΓἢ ἰεζζοῦβ ψόγα τυγίτση 

ὉΥ Ρδα!; δηά τπ8 Πί8 ἰηνεβιϊσαϊςίοη Ὀεσοπεβ ἵπε Βγηὶ Ὀα815 ἔογ υϊξε 

Δηοῖπογ γε παη ἀπ δυΐποῦ σοηζειηρίαϊεα. Ννε οδηποῖ ἰη παῖ 

ξΆ86ε βρεδὶ οὗ πιαΐυδ! ἱπάεριθάηεββ ; ἴῃς ῬῃεηοπΊοπα ἔπαΐ βισρεβίοά 
τηϊ8 ἐχρίδηδίίοη αγὲ διιρὶν δοοουηΐϊεά ἔογ Ὀγ πε αηἰτν οὗ δι ογβῃίρ. 

[τ [8 ποϊενογίῃν παῖ Δα! οπεγ, πο ἢα8 0 ἰεδπίηρ ἴο ἐγδάϊείοηδὶ 

ορἰπίοηβ, {πίη 8 παῖ ἴῃς Ὀεβί βοϊυϊίοη οὗ ἔπε ργοῦϊεπὶ ἰ8Β ἴο ὃς ἴοιπά 

ἰπῃ ἐπε δοςσερίδηοε οὗ {πῸ δυϊπεητίοιν οὗ ὈοΓῃ Ἐρίβείεβ (Εἰπὶ. ἐ. ἀ. 

Ν.Τ.͵, 1894, ρ. 97, Ὀυϊ σοπχρᾶγε ἴδε πιογὲ ἀμπδίουβ ἴοης οἵἉ δίβ ἀγείο!α 

ἱπ τῆς Επε. Βιδὶ., 1899). ΤῊΙ5Β νίενν, ἰς πᾶν Ὀὲ δἀάεδά, ἰ5 σοηβτγπιεά 

ΕΥ̓͂ {πε οἷοβε σοππεχίοη οὗ (ο᾽οββίδηβ τῇ ΡΠ] επιοη, νῇῆϊςῇ, ἰἔ σεπαυΐης, 

411 Ὀυξὲ φυαγαηΐεοβ ἔπε σεηυίπεηθββ οὗ Οοἰοββίδῃβ; δηά {παῖ ἰξ ἰβ ποῖ 

δυϊπεηῖς ἢδ8 δε αγρυρά βοίεῖν ἴο ἀΐβροβε οἵ ἰΐβ τεβεϊ πον ἴο 
Οοϊοββίαπβ. νε πιδὺ {πεγεΐογε δοοερὲ {8 Ἐρίβιϊε στῆ σοηβάεηςσε 
88 ἴδε ψογῖ οἵ Ραυΐϊ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Ν.-- ΡΊΑῸΒ ΑΝῸ ὈΑΤῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

δϑίωοες Ρδὰὶ! νψὰβ ἃ ργίβοηεν ψἤεη πα Ψγοῖα ἰΐ, ουγ ΟὨΙΥ αἰϊεγηδίϊνεβ 
αἴε Οδββαγεα δπά ἤοπιε. Μίεγεν, εῖίββ, ἤδιυρὲ δπά οἵπεγβ δανε 

αγφαεά ἴογ ὕξεββαγεα. Ννῃαὶ ννείββ γεραγάβ δ8 ἀδοίβίνε 18 ταί Ρααΐ 
Βρεδ ΚΒ ἰῃ ῬΠ ]επιοη οὗ σοίηρ ἴο Οοίοββθε οὔ ἢίβ γείεαβε, ΏογεΔΒ ἴῃ 
ῬΗηΠιρρίαηβ, ψγίζεεη ἔγοπι Κοπια, ΠῈ 8ᾶγβ ἴπαΐί 6 ἤορεβ ἴο Κὸ ἰηΐο 
Μαςεάοηίαᾳ. Βαῖ {ῃΐβ ργονεβ ποίῃίησ, ἴογ Μαςεάοηία πιίσῃμε ἤανε 

Ὀεεη ἴδκεη ου {δε ψ8Υ; 8πά, Ὀεβίάεβ, Ρδυ}8 ρίδηβ πιίσῃς ἤανε 

σδδηροά ἰη {πε ἱπίεγναι. Ηδαρὲ πη ἴπαΐ ἴῃς σεπαυίπεηαββ οὗ ἴδε 
Ἰεϊζεγβ σϑὴ δε πιαϊπίαίποα οἡγ οπ πε δβϑυπιριίοη ἴπδΐ πε Με γα 

ψ7τιτίεη αἱ ὕξεβαγεα, βίπος ἰεϊζεσβ 80 ὑηπ|κὸ ΡΠ ρρίδηβ σαπποῖ ἤᾶνα 
Ὀεεη ψτίξίεη 80 ἤεδᾶγ ἴο [ἃ 848 ἐπεὶγ οοπιροβίτίοη δ ἤοπιεὲ ψουἹά 

ἀεπιαηά. Ης {πίη ἐπεὶγ ρεου αν οπαγαοῖεν 18 Ὀεϑὲ ἐχρίαίπεά Ὀν 
τῆς ἕδος τηδὲ Ῥαδα] ἴῃ 8 οοηβηεσπιεηΐῖ, πα 0]6 ἴο ργϑδοῇ, νγὰ8 ἀγίνεη 

ἴῃ ἀροη Πἰπιβοῖξ, αηὰ τπουρῆς οὐ πιογε ἔμ Πν ἤδη Ὀεΐογε πε ἱπιρί!ςα- 
τίοη οὗ μὶβ σοβρεῖ. Τῆς ἔγαϊς οἵ {Πὶβ ψε βηά ἴῃ Οοἰοββίαπβ δηά 

Ἐρῃεβίαπβ. ΤῊΪΒ ἰβ οὗ ἴοο βρεουϊαζίνε ἃ σπαγδοῖογ ἴο Ῥδδγ 8ΔΥ 

ψείσῃς. Οη ἐπε οἵμεγ ἢαπά, ἰξ ἰβ σεγίδιν πιογε ργοῦραῦίε τμδΐ ἃ 

ΓΟΏΔΜΑΥ βίανε 8ῃουϊὰ πᾶνε ἥεά ἰο βοπιὶεὲ ἴπδη ἴο ξεβαγεᾶ; ἴογ 

Δ Πουσἢ Οσϑαγεα 'νὰ8 πεᾶγεγ ἴογ Οπεβίπιαβ ἤδη ἢόοπηε, [πε ἰαϊίεγ 

ὙᾺ8 ΠΊΟΓΕ Δοοδβϑίρίε, δηὰ αἴογάεά ἃ ἴὯΓ βαΐεγ σοποθαϊπηδηξ. δι} 8 

ἐχρεοίαιίοηβ οὗ γεΐεαϑε Ψψεγε πιογε παίυγαὶ αἱ ἤοπιε ἴπδη δὲ σξεβᾶγεδ. 
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Ὀυτγίης ἔπε ἰαϊεγ ραγὶ οἵ ἰβ ἱπιργβοηπιεηξ δὲ ὕξεβϑαγεα πε κηον ἴμδλῖ 

με νδ8 φοίηξ ἴο ἤοπηθ. ἰὲξ ψουἱά θὲ πεοδββαγυ ἔπε ἴο ρίασε ἴδε 
Ιεϊέεν ἱπ δε εαγίίεγ ραγι. Βαΐξ ἰξ ἀοεβ ποῖ ψε]] βυΐξ {ῃΐ8, ἔογ Ῥαυΐ 

διά ἴογ ἃ ἰοης εἰπιε θδεη δηχίοιιβ ἴο 8βεὲ Ἐοπε, δηὰ ἰξ ἰ8 τηοβέ πη κεν 

ταῖ δα βῃου!ὰ τίη οὗ ροίης ἰο Οοίοβδβεε γβὲ. [ἃ νουἹά Ὀὲ νεγὺ 

βίγβησο, ἔαγέπογ, ἢ αι] ψγοῖε ἔγοπι ὕξεβαγεα, ἐπαξ πε βῃοι]ὰ μὲ βἰίεης 

αδουῖ ΡΠΠρ, οβε συθδὲ πα παά Ῥδεη βΒῃογεν Ὀείογε, ἀπά βδουϊά 
Ιεξανε υ8 ἢ {πε ἱπιργεββίοη ἐπας ἢςῈ Ψψὰ8 υὑπδυπιραίμεῖίο. Τῆς 

ϑεηεγαὶ βἰϊυδείοη ργεβυρροβεά ἰῃ τῆς Ερίβιεε βυϊξβ ἤοηιε Ὀεξζίεγ ἴπαη 

Οξεβαγεαᾶ. 
ΤΗΐβ ψουϊά Ὅς ργαοιίςα!ν σεγίαίη ἰἢ τπε8εὲ Ερίβεϊεβ νεγε τυγίτέεη 

αἴεγ ῬῃΠίρρίαδηβ, ἃ5 ΒΙ είς, υἱσπιίοος ἀπα βενογαὶ Ἐπρ βῃ βοδοίαγβ 

ϑιρροβε. Βαΐῖ {δε πιογὲ υὑδυδ] νίενν ψῃϊς ἢ πιλῖεβ ΡΠ ρρίαηβ {δε 
Ιαῖεβὲ οὗ {πε ἱπιργβοηπιεηῖ- ΕΡ 8.168 βθεπὶ8 ἴο 6 ργείεγαρίε. Τῇε 

γρυηηεηξ ἔγοπῃ πεοϊορίοα! δἰδηϊίεβ ἰ8β πιοϑὲ ργεσαγίουιβ,; πὰ (οἱοβ- 

βίδῃϑ, 38 ΜῈ 11 ἃ8 ῬΠΠρρίαηβ, ργεβϑοηῖβ βιγικίης ρᾶγαί!εῖ8 νυν Εοπιδης. 

Τῆς {δεοϊορίοσί! βγυβίεπι οὗ δὰ! νὰβ ἰογπιεά Ὀείογε ἣἢς ψγοῖε οὐγ 

εβεϊίεβε Ερίβεϊε, γεῖ πον {π||6 Ῥααυ!πίβπι ἔπαγε 18 ἰω Τἤαββαίοπίβῃβ, 

οΓ ἔνε ἴῃ 1 Οογίηϊῃίαηβ. γε παν τὸ γίρῃξ ἴο ἐχρεςῖ πε τῃουρδῖβ 
οὗ Οοἰοββίδηϑ ἴο γεαρρϑαγ ἰῃ ῬΠΠρρίαηδβ, ἃ βἰπιρίε ἰεξξεγ οὗ πᾶ πῖβ ἴο 

ἃ ΟΒυγοῦ ψμεγε ἔπε Οοἰοββίβδη ἴγρε οἵ ἴδἰβε ἀοοίϊγίηε παά τοΐ δρ- 
Ρεαγεά. ἰπάεεά, πονν πιυσῇ ἔπεα ἰβ ἰῃ Οοἱοββίαδῃβ ἔπαΐ ἄοεβ ποῖ 
τεσ ἰη ἘρΠεβίδηβ, αηὰ ἤονν πιυοῇ Ερμεοβίδῃβ δά ά8 ἰο ψῆδὶ νὰ βπά 
ἰῃ Οοἰοββίδηβ ' Υδὔεὲ ἔμεβε ψεγε ψγιξζεη ργαοςοϑ!ν τορσεῖπεγ. ΤΏτγεε 

γδΆγΒ δὲ ἰεαϑὲ ἰαὰὺ Ὀεΐνγεεη Ἐοπιδῃβ δηά ἴπε εαγίοϑὲ της αἵ νῆῃϊοῃ 
ῬΒΠρρίδηβ σου πᾶνε Ὀεδη ντγίτζεη, δηὰ 1688 τἤδη εἰζῃζεεη πηοητῇβ 

Ὀεΐνεξη τΠἰ8 {πε ἀπά ἴῃε ἰαῖεβὲ ἀδίε ἔπαΐ σα Ὀε δββίρηεα ἴο Ο(οἱοβ- 

βίδηβ. Βυγίπεσγ, δαὶ βεςπηβ ἰπ ῬΠΠρρίαῃβ ἴο Ἔχργεβ88β ἃ πιογὲ ἀδοι θά 

σοηνίοἰίοη 88 ἴο ἐπε βρεεαν βεζ[Ἔπχοῆς οὗ ἢἰβ ἕατε ἤδη ἰῃ Ῥῃϊεπιοο ; 
δηά δε ἰοοῖβ ἔογψαγά ἴο ἀεαϊῇ δ8 ἃ ποῖ ὑπ] κεὶν σοητίηζεηον. ἴῃ 

ΡΒ ρρίδηβ Ῥδὰϊ αἷϑδο βρεϑῖβ οὗ βεπαάϊησ νὰν Τιπιοῖῃν βῃογιίυ, 

νι ογεαβ Πα ἰ8 νι δαὶ ἴῃ Οοϊοββίδηβ. [ 2 Τὶίπι. ἱν. 19 ἀδῖεβ, α5 

8οπΊ6 βοῃοΐαγβ πίη, ἔγοπι {Πἰβ ἱπιργβοηπιεηΐ, Π|8 νου ἀστγεα Ὀεδὶ 

στ {δὲ ργίογίν οἵ Οοἱοββίδηβ, ἴογ ἰὴ ῬΠΠρρίαπβ Ῥαμ! βρεδῖβ οἵ 

βαηάίηρ Πἰπὶ αὐαν, ἴῃ 2 Τιπιοῖῃν ψε Βπά ἢἰπιὶ σοηθ. Τῆΐβ, πονχενεσ, ἰβ 

ποΐ νεγὺ σοορεηῖ. [ἰ 866πὶ|85 Ὀεβδῖ ἴο δάπεγε ἴο ἴπε υδυδὶ νίενν δηὰ ἴὸ 
ἀδΐῖε τπςῸ Ερίβεῖς ἀυγίησ ἴδε εαγὶν ραγὲ οὗ Ῥαυ} 5 Ἐοπηδη ἰπιργίβοη- 

πιεῖ. Τῆς γεαγ ἴο ψῃϊο νὲ δββίφη ἰξ ἀδρεηάβ οἡ ἴπ6 ζεῃεγαὶ νἱενν 

νε ἴακε 45 ἴο (ῃς σῃγοηοίοσυ οἵ Ρδυ} 8 {Ἢ ὲ τῆδὺ ρεγῆαρβ ρίαςε 
ἰξ ἰῃ α.Ὁ. 6598. [Τῇε δγείοϊας οὐ “ Οῃγοποίοσυ οἵ [ῆε Νεὲν Ταβίδπιρης " 

Υ Ο. Η. Τυγπεγ ἰπ Ηδϑβίηρθ᾽  ιοοημαγν οὗ ἐμε Βιίδίε τλὰν Ὁε 
οοηϑυϊτεα.] 
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ΘΕΟΤΙΟΝ Υ].--- ΘΈΞΕΟΤΕΟ [ἹὩΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

ΟΥὨ ραϊΐγίβεϊς οοπιπιεηϊαγίεβ ἴποβε οἵ Οπγυβοβίοπι (ΗΠ ον ἰ65), 
Τπεοάογε οὗ Μίορβυεβίια δηά Τῃεοάογεϊ πᾶν Ὅς πιεηπίίοηεά. ΟΥ̓ 

ἰαῖε ςοπιηπιεηΐαγίεβ δαγίϊεγ ἔπαη {πε πηοάσγη ρεγίοά Οαινίη δηά 

Βεηρεῖ ἄγὰὲ ρεγῇαρϑ ἴῃς πιοϑί ἱπιρογίαηξ. Τῆς οὨίεξ πιοάθγῃ Ἴοπὶ- 
τηεηϊαγίεβ Ὁ. ἴογείζῃ ψυγίζεγβ αγὲ ἴποβε οἵ Ὀς Νεῖίε, Μεγεγ, Επταϊά, 
Ηοΐἴπιδηη, ΚΙόρρεγ, Εἔγβηκε (ἰὴ Μεγεγ), ΟἸἔγαπηαγε, Νοη ϑοάε (ἢ απά- 

Οονυηπέπέαγ), ΔΝ εηθεγς (ϑίγαοι-Ζοεοκίογ) ἀηὰ Ηδαρὶ ([αἴεβὲ εαϊτίοη 
οἵ Μεγεγ). Απιοης Επρ 8 σοπγπχεηίαγίεβ ἴποβα οἵ Εδάϊε, ΑἸ ογά, 

ΕἸΠςοοῖε, ἰσπείοοξ, Εἰπαϊαν (ἰπ ἐς Ρμῤῥῥὲ Οονιηιεηίαγγ), Βεεῖ, Μου!ε 

δηὰ Αρροῖὶ (πέεγπαίίοπαὶ Ογὶέϊοαὶ Οοηυπόηπέα γ}) πιὰ Ὅὲ πιεπιϊοπαά. 
ΚΙὄρρεγ ἰ8 ἱπιρογίαπε ἔογ πε ἀϊβουββίοη οἵ {πεοϊορίοαὶ! αιεβίίοηϑβ, 
ἐϑρεοία!ν ἔπε δηρείοίοσυ, Ὀυὲ {πε βίγε ἰβ νεγν αἰδῆιιβε. ΟἸτγαπιαγε 
8 νεγῪ ἴ}} δηά τπογουφῆ, θυΐζ αἱ εἰπιεβ εσσεηϊγίς. Ης [8 α8ο αυΐξε 

ἱφηογαπὶ οὗ Ἐπρ βῆ νοόογ. νου ϑοάβη ἰ8 νδἱυδδία, απὰ ἢμδ8 ἔγε- 

4υσπεῖν ἰηῆυεποεά ΑΡρροῖ. Μαυςῇ {πὰ Ὀεβὲ σοπιπιεπίασυ οὐ ἐπε 
Ἐρίβε!ε ἰβ ῃαΐ οἵ Ηδυρί, νῆϊςῃ, πουφῇ ἴῃ Μεγεγ, ἰβ δὴ δεηξίγεϊν πεν 

σογι. Εογ οἷοβε σγαρρίίησ σῇ τῆς Ἐπουρσῆς οὗ ἴῃς Ἐρίβε!ε 1 ἢδ8 
ὯΟ γίνα!. [{ βοπιεῖίπιε8 ὑγεββεβ ἴπε δγϑιπιοηξ ἔγοπι ἴπῈ σοηπεχίοηῃ 

ἴοο ἴαγ, πὰ ἰβ ρεγῇδρβ βοπηειπηῈ8 ἴοο βιρίε; Ὀυξ ἔπεβὲ ἃγὰ νεγῪ 

βρης ἀείεςῖι5Β. 'ε 511 πεεά ἴῃ Ἐπ 8 ἃ σοπηπηεηΐαγν οὗ [Π18 κίηά, 

ἴο ἀηγανεῖ πῃ τπουρσῆξ οἵ {Πὶβ πιοβὲ ἀἰδῆσυ!ε Ἐρίβιϊε. Ουν πιοβῖ 
ἱπιρογίδηξ ψόγῖβ, ἴμοβε οἵ ΕἸ] οοζε, [σμείοος ἀπά ΑΡρΡοῖξ, αγε οἵ 
Βρεοίαὶ ναῖας ἔγοπιὶ ἔπε ρῃϊ!οϊοσίοα! βιαπάροίης. ἰρσπείοοι ἰ8 νεγῪ 
ἔμ} οἡ ροϊηΐβ οὗ Πἰβίογυ, δηά Ἴοηξγίθιαῖϊεβ ἃ να αδθίε ἐχουγβαβ οἡ {πα 

Εδββεῆεβ. Ηἰβ αἰβουιββίοῃβ οὗ βρεςίαὶ ογάβ ἄγὲ α͵80 ἔμ} ιηὰ ἰυπιίηουβ. 

Ηε ἰβ ἰε88 βίγοηζξ ἰῃ δχεροϑὶβ ἀπά ΒΒ ΠΙ αὶ] ἐπεοίοσυ. Αδθοῖς ἰ8 
“ πγαίην ΡΠ οἱοσίοα!," πὰ 88 βϑυςῇ πιοβὲ {παηκνογίην, Ἂϑρεοίϑ!ν 

ἴον πε ἐγεχυεης τεβιίης οἱ [ἱρπιίοοι Β γεβι!ῖ8. Εἰηάϊαν 18 αἷβο 
Ἔχοεῖεης ἀπαὰ ἀεβεγνεβ ἴο Ῥε πιυςῇ Ῥεῖζεν Κποση. Μουϊε γεβῖβ ἴογ 

{πε πιοβὲ ραγὲ οὐ [ἰἰρῃείοοῖ, Ὀυϊ ἰβ νεγὺ βοποίαγ!Υ δπὰ δἕ {{π|6ὲ8 
ἱπάερεπάεης. Μαοίαγεη ἰῃ ἴδε Εχροςίίογ᾽5 Βέδιε ἐχῃιδὶῖβ τῆς ἰη- 
βἰσῃξς πὰ ἔξ ον οὗ εχροβιτίοη ψῇϊσ ἢ σδαγαοίεγίβε 411 ἢἰ8 ψογί. 

Μου!ε᾽5. Οοἱοδϑίαη ϑέμαϊες βῃουϊά αἶδο ες πχεητίοηεά. 
Εογ ογἰεἰςσαὶ ἀϊβουββίοηβ πε Νὲν Τεβίδπιεπε ᾿πγοάμςοςοηβ πᾶν Ὀε 

σοηδβαϊεά, δηά εβρεςοία!γ ϑαπάδυ᾽ Β νεγῪ νδίιδθ]ε ἀγίϊοϊα ἴῃ Θηλ ἢ 8 
Δϊοξίοηανγ οἵ ἐδιε Βιὲδὶε (2πὰ εἀ.). Τῇ πιοβὲ ἐπογου φῇ ογεῖσα! ἀΐβουϑ8- 

βίοῃ 8 ΗἩοἰεζιηδηη᾿ β γί ἐγ ἘῤΠέδεγ- μπᾶ Κοϊοσϑεγόγίεΐε (1872), οα 
μη νοη ϑοάδη νγοῖε ἃ β8εγίεβ οὗ εἰαδογαΐε ἀγίίοίεβ ἴῃ ἴῃς ϑαλτγὸ. 

γοίοείαπί. ΤΗεοὶ. ἴον 1885. Εογ ἴπε {πεοίοσυ οὗ ἴῃς ἘΕρίβιϊιε ἐπε 
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ψογὴ5 οὐ Νὲν Τεβίαπ,)εης ὙΠεοίΪοου δηάὰ οὐ ααυϊηϊβπι ΠΊΑΥ ὃὲ 
οοηδβυϊςά. Ἐνεγ ησ'Β δὲς ῥαμἐπίδοπε Αηρεϊοίορίε μπά Πᾶπιοποίοριε 
ἰδ ἴῆε Ῥεβὲ ψόογῖ οὐ ἃ βυδήεςϊ οὗ σγεδῖ ἱπιρογίδησς ἴογ ἴῃς Ἴςοτγτγεοῖ 

υηάἀεγβίαηαίϊηρς οὗ ἴῃς Ερίβιϊε. [,υεπεη᾿8Β Μ|Εολμαεὶ (1898) πιὰν αἰβὸ 

Ὁε πιεητἰοπεά. Η. 81. Φοῆη Τμδοίκεγαγβ 71᾽ε Κείαίίοπ οὗ δὲ. Ῥακὶ 
ἰο Οοπέερμιβογανγν ϑεισὶοῦι ΤἼομρ πὲ, ρα ὈΠ5ηεα δίηοε ἘΠῚ σοπιπιθηΐαγΥ 

ψεηΐ ἴο ργεββ8, σοηίδίῃβ ἃ αδεῖμ! οπαρίεγ οὐ δηρεϊοίοσΥ. Ο. Ὁ. 

Μαγιίη᾿ 8 σοτπηπηεπίαγυ ἰῇ τῆς Οεηέμγν Βιδίς ἀρρεαγεὰ ἴοο ἰαΐε ἴο ὕὲ 

υδεά ἰῃ ΔΩΥ ΨΆΥ. 
ΝοτΕ.---Τῆς εχ οὗ ἔπε Ερίϑβϑιῖε πεγε ργίπεθα ἰ5 ἃ ογίἰσδ!ν γενίϑεά 

ἰοχῖ, ἀπά παΐ οἡ ψῇῃϊοῆ ἴῃς σοπιπιεηίαγυ ἰβΒ ὑαβδεά. Τῆς ἀρὈγενίδτουβ 

ἰῃ ἴῃ ποΐεβ πεεά πο εχρίδηβίίοη. Τῆε σοπιπιθηΐαγυ νγὰβ Βη βῃεά ἰῃ 
ϑερίεηογ, 1898 ; γείεγεηςεβ ἴο ἰδίεγ {Πτεγαΐαγε ἤανα Ὀδεῃ ΒΡΑΓΙΙΥ 

ἱπεγοάμςεά ἰῃ ργοοῦ. Τῆς δυΐπογ πιᾶν Ὀε ρεγπιτεά ἴο δάά παῖ [ἰδ 

οὨίεῖ σορσογῃ ἢ88 Ὀδδη ἴο Ἔἐχρουπα ἔπε Ἐπουρῆϊ, βίησε ἰἴ νγὰβ ἀεβίγαδθίε, 
ἰῃ νίενν οὗ {πε {ἰπ||{8 αβϑίφηεά, ἴο σοποεηΐγαϊε δἰζεηζίοη πιαίην οἢ οπε 

βἰάε οὗ Ἔἐχερεβίβ, δηὰ ἰπ τῃς Επρ βϑῃ σοπιπηεηϊαγίεβ οὐ δε Ερίβεε 

ἴδε ρῃ!οϊορίοα! βἰάε 18 αἰγεδάν ἀπιρὶν γεργεβεηΐεά. [τ μδ8 ἐδεγεΐογε 

Ὀδδη Πεσαββαγν ἴο αβδαπιε πλυοῇ ἰῃ ἴῃς νὰν οὗἉ ρῃϊοἰοσίοαί γεβα τ ἰῃ 

ογάεογ ἴο ψαίῃ βρᾶςε ἴογ ἔπε εἰυοίάκείοη οὗ ἔπε τῃουσῆξ. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΛΑΣΣΑΕῚΙΣ ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

1. τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ "Ή(οτ. 
Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς 2. τοῖς ἐν Κολοσσαῖς 2 " ἁγίοις καὶ " πιστοῖς 

ΠῚ 
Ἢ. 

ῬΠΪ]. ἱ. «. 
Ὁ 2 Οοις. νἱ. 

ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ - χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ "Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. “0 

1 Κολασσαεις: [,η., Τα, ΝΝΗ., ΕΑΟν. ν ἢ ΑΒΓ ΚΡ. Κολοσσαεις: Τ., 8. νἱἢ 
Ἡ ΒΕΘΕΟ, ργοδδδὶν ὉῪ δϑββίπι]διίου ἰο Κολοσσαις (ἰ. 2). 

3 Κολοσσαις: Τ΄ ΝΗ. ΚΑΟΝν., νν8. ἢ  ΒΌΕΕΟΘΙ,. Κολασσαις: [,π., ΤΙ. ψἰπ 
ΚΡ 17, Ὀγ δββι πηι δτίοη ἴο τἰε]ε. 

5 80 Τ΄, Τα, ΑΗ., ΕΕν., ν 8. ἢ ΒΌΕΚΙ, 17. και Κυριον ἰησον Χριστον: 
ἀάδεὰ ὃν Τ.Ε. [1.π.} ἢ ΦΑΟΘΈῈΟ δπὰ πιοδὲ Μ58. ὃγ δββί πη! διοη ἴο Ῥαυϊπε ὑβαρε 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺΚ 1.-ἶνν. 1,2. ϑαυῦτατιον 
ΟΥ̓ Ῥαῦὺϊ, ΑΝῸ ΤΙΜΟΤΗΥ ΤῸ ΤῊΗΞ (ἩΒΙ8- 
ΤΊΑΝΒ ΟΕ ΟΟΓ.05845.--Ν ες. 1. ἀπόστο, 

διὰ θελ. Θεοῦ. Τῆε τείεγεποε ἴο Πὶβ 
ΔρΟδι]εβῃΐρ ἰβ ποὶ ἄμε ἴο δῃῪ διδοῖ οσ 
Ὧ15 δροβίοϊ!ς δυϊποτεν οὐ ᾿εδοπίηρ, 88 ἱπ 
δε ολβε οὔ τς Ερίβι:168 το ἴῃς αδἰδιϊδηβ οὐ 
Οοειπεπίδπβ, δυϊ, ἃ5 ἐπ τε Ερίβιϊε ἴο τῇς 
ἘοπηδπηΒβ, ἴο τῆς ἕλει ἴδι Πα ψν88 υπκποννῃ 
ἴο τδοβε ἴο Ψῃοπὶ ἢς νν88 τυγτἰπρ. 58:π|ϊ- 
Ἰαγὶγ τείεγεπος ἰ8 πδάε ἴο ἴξ ἰπ τῆς ΕΡίβ1]Ἂ 
τὸ ἴδε ΕρΠεβίδπβ, ἴδε ἰεϊῖεγ Ὀεὶπρ' βεπὶ ἴο 
ΟΒυτοῆεβ, ἴο βοπῖε οὗ ψῃϊςῃ, ργορδοῖυ, 
Ῥδὰϊ νᾷ8 ὑπκπονη. [πὸ ψτιτἰηρ το τῃς 
Μαςεάδοπίδη Ομυγοῆεβ ἰε ἰ8 ποὲ πιεη- 
εἰοηεά, ἕος {πεν παά Ὀεεπ ἰουπάεα ὃὈγ Πἰπὶ 
δηά γεγηδίπεά Ἰογα!.--- Τιμόθεος : ἱποϊυἀεὰ 
ἱπ ἴδε βαϊυϊδιίοηβ ἴῃ Τῆς88., 2 Οος., ΡἢΪ]. 
δηὰ ΡῃΐΪπ. Ηε νουϊὰ ὃῬὲ Κποννῃ ὉΥ 
πδπὶς ἴο ἴῃς Οο]οββίδπβ 485 Ρδυ] 8 σοτὰ- 
Ραπίοη, δυῖ ρῥγοῦδθίν ποῖ ρεγβοηδιἶυ. 
Ἑλπιβαγ᾽ β σοηὐεοζυγε (4150 ρυὶ ἑογυνατὰ ὉῪ 
Μαϊτορεῖ) ταὶ ἢε πιᾶὺ πᾶνε ἰουπάεὰ {πε 
ΟΒυγοῦ 18 υπβυρροτίεὰ δηὰ ἱπιργοδδδῖς 
(δες νες. 7), Ὡς Εννα] δ᾽ 5 νῖενν τῃδι δὲς 
νπτοῖς {πὲ δυϊκ οὗἩ τῆς Ερίδβεϊε, αῆες ςοη- 
βυϊδιίοη ννἢ Ῥδαὶ, Βα5 ποιπίπρ ἴο τεσοπλ- 
τηεηᾶ ἴξ, δηά 18 ορεη ἴὸ βεσίουβ οὐ]εςιίοπβ. 
ὁ ἀδελφός ἰ8 λἀ ἀεὰ το δαΐαπος ἀπ᾿ λος, 

Ἀπὰ Πᾶ8 πὸ τεΐειεηςς, 828 Οῃγυβοβίοπι 
τδουρῆῖ, ἴο ΤΙπιοι γ᾽ 5 ΟΠ οἶΑ] ροβίτίοη. 

νεῖ. 2. Ῥαυ! ἄοεβ ποὶ δάάγεββ δε 
ΟΒυτοῖῦ ἂἃβΒ ἃ Ομυτοῆ. Τῇηΐβ ἢδ8 ὕδεπ 
ἐχριαἰηρὰ ὃγ τῆς ἔδει (πὶ πε βίοοά ἰπ πὸ 
οδῆςίΑ]! τεϊδιίοη ἴο ἔπε σοπηπιυπὶςν, ἀπά 
τπεγείοσε δά ἀγεβϑεὰ ἱπάϊνίυα]8. Βυϊ πε 
ἄοεβ ποῖ πιεητίοπ ἔπε Ομυτγοῖ ἰη ΡΑϊἐῤ- 
ῥίακς, ᾿Ἰπουρῃ ἢς Παὰ ἰουπάεά ἰξ. Τῆς 
Οπλϊββίοη ΠΊΔΥῪ δὲ δοοϊδεπία! ; Ὀυϊ ἢς 
866 π8 ἴο ᾶνε ομδηρεά Πίβ ουδίοπι ἰπ δἰ 
Ἰαῖες Ἐρίβειεβ, βίπος ἴξ ὁσουτβ ἰῇ 41 Πί8 
ἰεξῖεγβ ἴο Οἴυσομε8 τοπὶ Κομαης ἄοννη- 
τνᾶγάβ.--ἁγίοις πᾶν Ὀε Δ δάϊεςιϊίνε (580 
ΚΙ., ννεῖββ δπά οἵδπεσβ), υῖϊ ποῦς ργο- 
ΒΑΡΪΥ ἃ βυδβιαπιῖνε (860 Μεγ., ΕἸ]., 
{ὶρδῃεῖ,, ΟἹ., 5οά., ἤδυρι, ΑὉ}.), βίπες 
Ῥδὰ] βεεπιβ ποῖ ἴο 86 [ἴ ἐπ ἴῃς ρίυγαὶ ἱπ 
8ῃ δά)εςεῖναι βεηβς, Ἔεχοερῖ ἰη Ερῆῇ. ἰϊΐ. 5, 
δηὰ ἴῃ τῆς βαϊυἱδιίοηβ οἵ 2 (οσ., Ερῇ. δπὰ 
ῬΠΪ]. ἐξ ἰ8 ςεγιαίηἶν ἃ βυδείδπεῖνε. [{Κεὰ 
ἀδελφοῖς ἰξ πιᾶγ ὃς )οἰπεά νυν ἐν Χ., δυῖ 
8ῃου]ὰ πιογε ργορδθῖν δὲ ἰακεη ὃγ ἰϊβεϊξ. 
Τῆς 5δἰπῖβ8 ἅγα ἴποβεὲ ΨΠΟ ἂγὲ 8εῖ δραγι 
ἴοτ ἀοά, 45 Ῥεϊοηρίηρ ἴο Ηἰ5 Ποῖὶγν ρεορίε, 
τῆς [βγβε] οἵ αοὰ ((α!. νἱ. 16) ; {πε ργίνὶ- 
Ιεξεβ οἵ ἴπε σβοβεη παιίοη ὑπάεογ ἔπε ΟἹὰ 
Οονεηδηὶ Ῥεΐηρ ᾿γαπϑέεγγεά τὸ ΟΠ γί βείδπβ 
υπάες ἴδε Νενν.---πιστοῖς: ποῖ ἴο δε ἴΆΚεη 
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ἀῖν... 
ε ΈΣ ἐν, 

ΠΡΟΣ ΚΟΔΟΣΣΑΕΙ͂Σ .. 

3. Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πατρὲ' τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 2 πάντοτε 
ΟΡ Ν ων ὁμῶν προσευχόμενοι, 4. ἀκούσαντες τὴν “ πίστιν ὑμῶν ἐν 
ΠΕΕΝ Χριστῷ ᾿ησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε 4 εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 

τε τίαι.ς, διὰ τὴν ᾿ἔλπίδα τὴν " ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν 
{ Οδήεςεῖνε, 
κατε; 611. ν. 5; Τί. ἢ. 13. 

1 8ὸ Ψ ἪΗ., ΚΕΝ. υἱὰ ΒΟ", ροβϑῖδίν ΌῪ δϑείσηι]διίοη το θ. π. (νεσ. 2). 
Τ., Τι. 18 βλλΟρεΚτΡ, ΡτοδΔΡΥ ἴο ἀνοϊὰ ππυκυδὶ ἐχρτεξείοη. 

Ὁ, Οδγγϑξ. ἱπβεγιεὰ ἔοσ βἰ πη112. γεᾶξοῃ. ννε. τῷ Ὁ" 

εττίω. ἰν. 8. 

και πατρι: 
τῶ πατρι: ἴπ., 

38ο 8. τἢἋ Β. ἴησον Χριστου: [,η., Τ., Τα. ΓΝ.Η.}. [|| ἘΕΝ. τι οἴδες 
Μ55. 

5380 Τ ΝΝΗ., [π|ᾶ,ἥ νὰ ΜΜΑΟΌΞΚΚΙ,Ρ. νπερ: [μπ., 
ΒΌ ΕΑ 17, ΡτοδαΒΙῪ ποτὰ νεῖ. 9. 

τε ΝΝΙΗ. πρ.. γέ. νὰ 

4ην ἔχετε: [η., Τ΄, Τι., ΓΝ. Η.}] υτῦ ΦΑΟΌΡΕΟΡ 17, ροβείδιν Ἴοπίοετπεά ἴὸ 
.5. τὴν: γε. Ὑ πὰ ὈΕΚΙ,, Ῥεῖδδρβ Ὁγ αϑϑι πη] διίίοη ἴο ἘΡΏ. ἱ. 15; Β οπρῖς, 

Ῥεσβαρε τί ρμεὶγ. 

ἰπ με ρμαββῖνε βεῆβε (15 ὃῪ Ἐν, ΕἸ]., 
ιρδιῖ,, ΑΡδ., Β.Ν.)-Ξ “ βιελάϊξαει," “αἱ τἢ- 
}," στ τοῖς τείσσεπος τὸ τῆς (Ὡ]Π1π 
ΔΟΆΥ ἴο ἔ21]15ε ἀοςίπης. Οοπιδίπεά νυν] 
ἀδελῷ. [15 πιελπίπρ '᾿νου]ὰ ὃς Δι Π] το 
Ῥδυϊ, ψὩΙΟΒ πψουϊὰ ἤᾶνε πο ροϊπὶ δετε. 
[τ δου! δε τλκεῃ Βεσε, 25 ΌῪ πιοβί ςοζὰ- 
τηεηίδίογξ, ἴῃ ἴπε βεῆβε οἵ “δεϊενίηρ '". 
-ἐν Χριστῷ. [5 βἰρτιίδοδηῖ τμδὶ Χρισ- 
τός οτευζε δλίοπε νεσὺ ᾿τεαυεπιν ἴῃ 1815 
Ἐρίδεϊε, Βαϊ ᾿Ιησοῦς πενετ ([Ββουρῇ Κυρίον 
μ- Ἰησοῦ, νεῖ. 3; Κυρ. Ἰησ-, [Π. 17). Νοὸ 
ΚΝ 1818 15 ἴο θε δοσουπιεοά ἴος ΌΥ τᾷς 

πεεὰ ἔοσ επῃηρἢδεῖβ ου ἴῃς ἀοςιππς οὗ ἴδε 
Ῥεζβοη οὗ Ὀβείδεν.- χάρις ὑμῖν κ΄ εἰρήνη. 
ὙΠῖβ Τοπιδίπδιίίοη 18 ἐουπᾶὰ ἴῃ 41] τδε 
Ἐρίβεῖεβ. τπδὶ οἰδίπὶ ἴο ὕῬε Ραυ}8Β εχοερὶ 
{πε Ῥαβίογαϊ5, ψῇεσς ἴξ 18 τηοάϊδεά. Τῆς 
ἐοττηυῖα, τυ ς ἢ γ85 ργοσδοὶν ςοπεβίγυςιεὰ 
ΒΥ Ρδυ!, ςοπιδίπεβ τῆς ατεεῖς πὰ εῦτγεν 
(ὀτπιβ οἵ βαϊυϊδίοη.- ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
ἡμῶν. ΤῊ Ϊ5 15 ποῖ δἀἀεὰ ἰπ τ Τῆεββ. Τῆε 
οἵδε: Ἐρίβιϊεβ δάά καὶ Κνρίον ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ. Νο ἱπιροτίδποε ἴ5 ἴο δε διϊδομεὰ 
ἴο τδεῖγ οπιϊββίοη ἢεσε. ΟΥ̓ ἴδε 5ι πιεῖν 
βῃοτίεπεά ἔογηὶ ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν (ἰν. 18). 

γν. 3.8. Ραυτ᾽Β ΤΗΑΝΚΒΟΙΝΙΝΟ ΒΟΚ 
ΤῊΕ ΤΙΌΙΝΟΒ ΗΒ ΗΑΒ ΒΕΟΕΙΝῈΡ ΟΕ ΤΗΕ 
ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΨΕΠΕΑΒΕ ΟΡ ΤῊΕ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ. 
Αρςοοτάϊηρ ἴο 88 υὑυδυδὶ συδίοπι (50 ἱπ 
ὙὝΒεββ., τ Ὅοι., ἔοπι., ΡΏ]]., ΡΏΣ]1π1.), 
Ῥαυΐ θερὶπβ 8 Ἰεϊῖεσ τ ἀη ἐχργεββίοη 
οἵὗ Πὶβ {παπκίλ]ηεββ ἴο ἀοά ἴοσ ἴμε Οἢτὶδ- 
εἰδῃ στάοεβ οὗ ἢπἰβ τεδάειβ. Ὑτἤεγε ἰβ, 
Βοννανοσ, ἃ οεσίδίη οοηνεητίοπδὶ εἰεπιθπξ 
ἐπ ἔπεβε ρτεεϊίη ρβ, 48 τῆλ ὃε βεεῃ ἔγοπῃ 
ἃ σοπηραγίβοῃ οἵ βἰ πα τ ἑογπιυϊα τη Ἰεϊξεῦβ 
Τουπὰ Δπιοηρ τεσεηεν ἀϊδοονεγεὰ ραρυτί 
(ϑεε δγιῖίςῖϊςβ Ὁγν Ργοΐί. ΕἊεπάδὶ Ηδγγὶβ ἴῃ 
Τλες Ἐχῤοςίέον ἴον ϑερῖ. ἀπά Ὀες., 1898). 
ἘρΏ. ἱ. 15-17 ἰ8 ῬΑγδί οἱ ἴο νν. 3, 4 δηὰ 

9.---Ν ες. 3. τῷ κιτιλ.: 
Οοά, τδε Ῥαϊξες οἵ οἂὖγ οεὰ Ἴκο" 
Ἑνεη [ἢ Θεῷ καὶ πατρὶ ψεῖε τελάᾶ, νε 
βδβου]ά ργορδθὶν ποῖ τπιδῖος Κυρίον ἀε- 
Ῥεπάεηι οπ Ὧ5 ΜΕῈΠ 25. πατρὶ, Ξίπος 
1818 15 ποῖ Ρδ01}᾽5 ὑξ0] [ἴλη ς, τδουξὰ 
ἰξ ἰ8 ἐουπά ἴῃ ἘρΒ. ἱ. 17 (δ Θεὸς τ. Κνρ. 
ἡμ. Ἰ. Χ.).--πάντοτε ἰ5 Γςοῃπι ὉΥ 
ΒΕνοΓδϊ Τςοπηπηδηϊδίοιβ (Βεπε.. ΑΙΣ, ΕΠ, 
Εἰπάϊ!., ΚΕΝ.) νὰ αὶ ἴπ ἄνοι 
οἵ ἐδῖς ἰ5 οὐ παὶ ὑπ. προσενχ. 
(νεῖ. 9). Βαυῖ πιοζε ρτοῦδθϊυ ἴὲ βῃσαϊά δε 
ἰδίκοη ἢ εὐχι Μεγ., Πίρπε,, ΟἹ, 
Βαυρι, ΝΝ εἴΞ5, ἡπὴ εὦ ΠΤΗ Ὁ ἴμεν υϑυδὶ 
ςοἸ]οςδείοπι ἰπ Ραὰ]. Βυὲϊ περὶ ὑμῶν ὕε- 
Ἰοπρβ ἴο προσενχ., ποῖ (5 Γἰρδτῇ, τ, Ο) 
ἴο εὐχαριστ. ““Ὗνε αἰννδᾶγβ ρῖνε {μλπκθ 
 ἤξη ψγῈ ὈΓΆΥ ἕοσ γου.᾿" 

νει. 4. Ῥαδὺ πον ἱπιποάυςες (δε 
δτουπάβ οὗἨ δ᾽5 ᾿Ἐπαηκίηϊπεθε, τῆς γροοὰ 
τεροσὶ δε 845 πεασὰά ἃ5 ἴο ἴδε ἔδιτ ἢ δ 
ἴονε οὗ τἴᾷς Οοϊοεκβίδηβ. Ηε τείετιξ ἴο ἵὶ 
δραῖῃ (νεσ. 9).--πίστιν ἐν Χ. ἐν πιᾶὺ δε 
ἐαυϊναΐεπε ἴο εἰς, ὈὰᾺϊξ ΡτοΡΔΌΪν ἱπάϊολιες 
“δε Βρδεῖε ἴῃ πιο ἢ τπεῖτ {ΑΔ} πίονες 
ταῖμετ τὴ ἴδε οδήεςὶ ἴο νυν δίς ἴἰ ἰς 
ἀϊτεοιεά " (11 8:4.). ὙΒΪΒ ἔαῖτῃ τεβῖβ ἀροη 
Ομηϑβι. . 8 ἡ ΤΟ ΡΥ ἴακεη Ὁγ Εν] 
ἴο πηεᾶπ “ δάε! τ ".-- πάντας, ἑ.“., 2] 
ΟΠ βεδλπβ ᾿Ὡγουρῆους ἐπε ᾿νοτ]ὰ, νὐβοεε 
ὑπι|γ ἰπ ἴδε υπίνετξα! ΟΒυτοῦ 5 ἃ 
τπβουρμὲ τοῦς ἐπ ΡΑᾺΪ 8 πιὰ δἱ ἰδία 
χλε. 

γεῖς. 5. διὰ τὴν ἐλπίδα. ΤΉΪ-Ξ ἰ5 ζοη- 
πεςιεά ὃν Βεηρεῖ, ζοοννεάὰ Ὀν βενεζὰὶ 
τεςεπὶ σοπιπηεηπίδίοτς (Ηοίΐπι., ΚΙ., ΟἹ., 
Βαυρι, νΝ εἰδβ, ΑΒ}.), ἢ εὐχαριστοῦμεν. 
Ηδνίηρ μεασγὰ οἵ {μεῖς ἔτ ἀπὰ ἴονε, 
Ρααὶϊ ρῖνεβ ᾿μδηΚΒ ἔοσ ἴῃς ἤορε ἰαϊὰ υρ ἴοε 
1δεπὶ 'π βεάνεη. [Γἰρδίοοι απ ϑοάξη 
ὑγρε ἴπδὲ ἴῃ τηϊ8 νὰν ἴδε τηϊλά οἵ (Πτιβεῖδη 



3--6. 

Ἐ προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθε 
᾿ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἔστιν, ἢ καρπο- 
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ἴας τοῦ εὐαγγελίου, 6. τοῦ ἢ Οἴαδε, 
ἐμ Βίδ. 
ΟΚ. 

φορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκού- Ὑ εις 

Βεγε ἰω Ν.Τ.; οἔϊεῃ ἰῃ εἶδε. ΟΚ.; υἱῖδ προς ἴουσ (ἔγηεθ ἰῃ ΝΙΤ. 

Βταοεβ, ἔδιτῃ, πόρε ἀπά ἴονε, 8 Ὀὑγοκβῆ ὕρ. 
Βυὲ “Πορε᾽" ἰβ8 οδ)εοῖῖνε δεῖς, ποῖ ἴδε 

Ὧςε οὗ πορε, δυῖ τε οδήεοϊ οὗ ταὶ 
ορε. [ἰ ἴβ ἴτὰς ἴδδιὶ Ρδυΐ ρἰϊάεβ ἔτοσῃ 

ἴδε δυδ)εςιίνε ἴο τε οδ]εςιϊνε υϑεὲ οὗ 
ἐλπίς ἴῃ Εοπι. νἱϊϊ. 24, δυῖ [ζ τηῖβ οοπι- 
διπδιίίοη μαά Ῥεεὴη ἱπιεπάεδ δεγε δε 
νουἹά ργοδαῦῖν πᾶνε 5ἰ πρὶν οο-ογάϊπδιεὰ 
ἴῃς ἴῆγες ἴεστηβ. Α πιογε βεγίουβ οὔΐες- 
τίου ἰδ 1μδὶ εὐχαριστ. 5 50 27 ΔΝΆΥ, 
ἔβοακῃ Ηδυρὲ ὑτρεβ τπδὲ διὰ τ. ἐλπ. 
οουϊὰ ποῖ Ὦδανε οοπια ἰπ εαηΐεσ. Εὐυτίδεσ, 
Ῥαὺϊ πενεσγ υ8ε8 τῇϊ8 ᾿οηπβίσ. εὐχαριστ. 
διὰ. [τ ἰ5 4130 πὶβ ουδίοπι, δὲ τῆς δ6- 
Εἰπηὶπρ οὗ δίβ Ἐρίβιϊεβ, ἴὸ ρσῖνε ἐβαηκβ 
ογ {πε ΟΠ γίβείδπ σπαγδςοῖεσ οἵ ἢἰ8 τεδάδγβ 
(ναί Πε Βαγάϊγ ἀοεβ ἱπ νεσ. 4), ποῖ ἔοσ 
πε Πεδνεηὶν τονναγὰ τῃδὲ αννδιῖβ {πεπ]. 
Οἴδεῖβ (ῃε ΝΝ., ἱρμιῖ,, 8οά.) σοπηεοι 
ἴ ψἱΠ τ. πίστιν... καὶ τ. ἀγάπην. 
ΤΗῖβ ρἶνεβ ἃ ροοά δεπβε, ἱβεὶγ (88 ἀπὰ 
ἴονε ἢᾶνε ἐπεὶγ στουηά ἰπ ἐμεῖς πόρε οὗ 
τεννασά. Βυῖ Ψψε βῃουϊὰ ἤανε εχρεοῖεά 
1δε δγίῖοὶε θεΐοσε ἃ οἴδυβε 8 δὐἀδεὰ ἴὸ 
δυρδίδηιτνεβ. [ἰ 18 βἰπηρίεϑι ἴὸ γεΐες ἰξ ἴὸ 
τὴν ἀγ. ἣν ἔχετε (Οἢτγ5., Μεγ., ΕἸ]., ΑΙΕ,, 
ἘτδηκΚΕ), ἀπά ἱπιοεγρσεῖ ἰὶ οἵ πε ἴονε Ὡς ἢ 
18 ἄυε ἴο ἴῃς ἢορε οὗ ἃ πεᾶνεηΐυ γεννασά. 
[τ 15 υγτρεὰ ἐπδὶ ἃ ἰονε οὗ {18 ςαἱουϊδείηρ 
Κιπά 18 ἰοστεῖσῃι ἰο Ρδυΐ, δυῖ οι 2 ον. ἰχ. 
6, αδΔ!]. νὶ. 9.---ἐν τ. οὐρανοῖς. (Ογ. ἴδε 
τεν αι οἵ σεᾶβυσε ἱπ δεᾶνεη (Μϑῖῖ. ν. 
12, νἱ. 20, χίχ, 21), ἴδε οἰεἰζεπβῆρ ἴῃ 
Βεάνεη (ΡὮ1]). 111, 20), ἴδε ἱπμεγίϊδπος 
τεϑετνεά ἱπ Βεάνεη (1: Ρεῖ. ἱ. 4).--ἣν 
προηκούσατε. Τῆς τείετοπος ἰπ προ. 18 
ἀϊβρυϊεά. Βεηρεὶ δηὰ ΚΙὄόρρες {πιηκ ἴὶ 
ΤῊΘΆΠΒ Ὀείοτε ἴδε ντίτηρ οὗ 1818 Ἰεϊίεσ; 
Μεγεσ, ΗἩοπηᾶπη δηὰ Ηδαυρι δείοτε ἰΐ8 

Ἱπιθηῖ. Βυϊ πιογα ργοῦδοϊυ ἰτ ἰδ ἴο 
δε ἴᾶκεπ οὗ {πεῖς ἄγει πελγίηρ οἵ ἔπε 
Θοδρεὶ (8ο {ἱρδεῖ., ΟἹ., Α0Ό.), ΡετδδΡ8 ἱπ 
ἴδςῖῖ οςοηίταβὲ ἴοῸ ἴῃς ἴαϊδβε τεδοπίηρ (ΠΟῪ 
Πδὰ τεοθπιν δεατά. Ηδυρὶ, ἰξ ἰβ ἴσυς, 
ἀεηΐεβ ἐπὶ ἐποτα ἰδ ΔηΥ τεΐεγεπος ἴο τῆς 
[λ15Ξς τεδοῆεῖβ ἴῃ νν. 2-8 : δυῖϊ τῃουρἢ 
ποης οδη ὃς ῥγονςεά, ἱξ ἰβ βυτγεῖγ ρεοῦδαθὶς 
ἴδας τῆς ἴση οὐ βενεσαὶ Ὄχργεββίοῃβ 
8ῃουϊὰ δε ἀεϊεττηίπεάᾶ ὃγ τῃς βυδήεςι 
ὙΨὮΙΟΒ ννα8 ὑρρετπηοϑὲ ἰη ἴδς ΑΡροβιῖε᾽ 8 
τηϊπὰ, δπὰ ἐμαὶ πε βῃουϊὰ ἔπυ8 ργερᾶγα 
ἢ158 τελάεγβ ἔογ ἴῃς ἀΐγεοι διίδοκ.---λόγῳ 
τῆς ἀληθείας τοῦ εὐα' ίον. ᾧ. Ἐρᾶ. 
ἰ. 13, δοοογάϊηρ ἴο ννῃϊςἢ τ΄ εὐαγγ. Βμουϊὰ 
Ῥε ἴδκεη 848 ἴῃ δρροβίτίοῃ ἴο λόγ. τ. ἀλ., 
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63; οῃἹ; 
κ ΜΙδάϊε οὐϊΐγ μεθα. 

“(ἢς ψογά οὗἩ τγυτἢ, ἐνεπ τῇς ἀοβρεῖ,᾽" 
τθουρῇ ἰε 8 οἴεῃ εχρίαἰπεά 85 ἴδε ννοσὰ 
οὗ τὺῖ δηπουποςεά ἴῃ ἴδε ἀοβρεῖ. [ἴἰ 
ἷβ ποῖ οἷεας ψῆῃδὶ λόγ. τ. ἀλ. πιεᾶηβ. 
ϑενεσαὶ γίνε (πε ρεηϊτίνε δπ δάϊεςιίναὶ 
ἴοτος, “"ἴῆε ἴτὰς νογὰ," δυϊ πιοζτε ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἰξ ἐχργεββεβ ἴδε ςοπίεπι, ἴῃς τνογὰ 
ΨΒΙΟἢ σοηϊδίπβ ἴπε ττυῖῃ. Ῥειπᾶρ8 μετα 
αἰβο ἵπεσγα ἰβ ἃ βἰάε-[γυβὲ δὲ ἰῃς [δίβε 
τεδοπεῖβ. 

νεῖ. 6. Τηΐβ Ψογὰ οὗ τῆς τγυῖῃ ἢδ8 
δεεη ἀεβηεὰ δβ8 {πε Οοβρεῖ, θυ Ραυ] 
πον Ῥγοςεςάβ ἴο ἱπάϊςδϊε πηογε ργες  8εῖν 
ΨψΠαϊ δὲ τηεδη8 ὉΥῪ τΠὶ8 ἴεγπΊ. [{ 8 ἴῃδὶ 
αοϑρεῖ ννῃϊοδ ἔμεν Πᾶνε αἰγεδάνυ γεςείνεά, 
ποῖ {πε ἴοςδὶ ρεγνεγβίοῃ οἵ 1ὲ τηδὲ μα8 
τεοοπῆν Ὀεεη υτρεᾶ οη {πεῖς ποῖος, δυϊ 
ται ΠΟ ἰ5 βρτεδάϊπρ ἱπ {πε νδοῖε 
ψοτὶά, [8 τυϊῇ δυςδεπεςδιεά ὃγ [15 ἀνεῖ- 
νἱάεπίηρ ἀτεα δηὰ ἀεερεπίπρ ἱπῆυεπος 
Οἡ ἰΐϊ8 δάπειοηῖβ, δηὰ ν᾿ ῃὶς ἢ πηδηὶ δβίβ 
τῆς βαπὶς ἱππείοηΐ ἘπεῖρῪ δηοηρ ἴδε 
(οἰοββίδηβ τποιηϑοῖνεβ, ἰθ τῆς ἔοτηχ ἱπ 
ΨΠΙΟἢ πεν ᾿ἰεάγπὶ ἰὲ ἔτοπι τπεὶς τεδοδεῖ 
Ἐραρῆσαβ.---καθὼς καὶ ἐν παντὶ . .. ἐν 
ὑμῖν. Αςροτάϊηρ ἴο ἐπε ΤΑ. καὶ ἔστι, τνο 
βιδίεπηεηβ ἅτε πιδάε---ἰῃαὶ τε ἀοβρεὶ 
ἰ8 Ῥγεβεπὲ ννἱ τπε Οο]οββίδπβ 25 ἰξ ἴβ 

ἐβοηΐ 1π 411 τῆς ννοτϊά, δηὰ δαὶ ἰξ 18 
δεαπος ττυὶϊϊ ἀπά ἱπογεαβίπρ' 25 ἰξ 18 ἀπιοῃ, 
τῆς Οοἱοδββίαπβ. ὍΤθςε οπιίδβίοπ οὗ κ' 
δείοτε ἐστὶν καρ. οτελίεβ ἃ ππε]ε αννινατά- 
πεββ8, δβίποε καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν βεεπ18 (Πδη 
βυρετῆυουβΒ. Γἱρμεοοι ἰδ κε8 ἐστ. καρ. 
τοροῖμεσ 8ἃ8 ἃ μεσ ρῃγαβίβ ἔογ καρποφο- 
εἶται, Ὀυϊ (ἰδ σοπδίσγυςτἰοη ἰβ νΕΓῪ γᾶσε 

ἴῃ Ῥαυϊ. ΤΠς βυτηπιεῖγυ οὗ οἴδυβεβ ἰ8 
ταυςἢ δαϊίει ρῥγεβεγνεὰ ἱξ, υντῃ ϑοάςεη 
δηὰ Ηαλυρι, ψε ντίῖϊε ἔστιν, καρ. γε 
τῆυ8 ψεῖ ἴδε βαπὶς ἀουδῖς ςοπιραζίβοῃ 88 
ἢ τς ΤᾺ, Ῥαὰ] ρδββίπῃ ἴοπὶ τῆε 
βρεοίδὶ ἴο ἴπε μεπεγδὶ, δπὰ ἴτοπὶ ἴδε 
ἜΠΕΤΆΙ ῬᾶΔοκ ἴἰο ἴδε βρεςίδὶ. Ἐοσ ἴδε 

ἔξρειροις ἐν π᾿ τ. κόσμῳ, ος}΄. τ ΤΉεΒ8. ἱ. 
8, ἔοχῃ. ἱ. 8, χ. 18. Α5 6ε88 ροϊπίβ ουΐ 
ΟἈγι σε Ῥεγϑον μπᾶ γεγὰ, 11.. 1, Ὁ. 228), 
δυΐ ννϑῆςβ πεῖς δηὰ ἴῃ νεῖ. 23 ἴὸ νἱάεῃ 

τῆς ουκοοῖκ οὗ τε Οο͵οββίαπβ, βίπος τῆς 
τῆοτγς ἰϑοϊδιεὰ ἴῃς σοτηπιυπίν ἔπε ρτεδῖοσ 
τῆς ἄδηρετςίτοπι βεάυοεγθ. Ἐθτσ τῃε 5βἰπλ 118 
{εεἰπρ παι Ἰοςδ] ἰάϊοσυπογαβίεβ ἀγε ἴο θὲ 
ςοπίσο ςὰ δγ τε ρεπογαὶ συδβίοπι οἵ δα 
Ομυγοδ, οὐ τ Οος. χὶ. τό, χίν. 36 (ς}. 
33).--καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον. 
Τῆς ἔοτγπλεσ οἵ ἴμεβε ραγιϊςὶ ρῖεβ Ἄἐχργεββεβ 
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ΤΟΙ ̓ὐρὰῳ σατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ - 7. καθὼς ἐμάθετε 
ἰπ Ῥαυϊ. 

τῇ Οπὶγ Βεζε 
ἀπὸ ᾿Επαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ ' συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὁπὲρ 

ἀπά ζοτ. ἡμῶν ῖ διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8. ὁ καὶ "᾿ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν 
ἐν αι, εἰ, 13 
ἰῃ Ῥαυϊ. 

Ὁ Μεικ χί. 

24. 
ο ὙΜί ἢ δςς. 

ἀγάπην ἐν πνεύματι. 9. διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκού- 
σαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὁμῶν " προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι,2 ἵνα 

ῬΒΙ. ἐ. τι. πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ 

1 80 [η., Τῷ, ΜΝ .Η., ἘΝ. ἢ ΓΑ ΒΌΕΟΘ, ροββιδὶυ υπάες ἰπἤπεηςε οἵ συνδ. ηρ. 
δἃπὰ μιν (νετ. 8. νμων: Τ΄., Ν»5., ΚΝ. Η. πιρ., ἘΝ. τὴρ. πῃ «ΟὨΡΚΙ, 17; τωοεῖ 
ν88. ῬΓΟΌΔΌΪΥ σοπίογπιε ἴο νπερ υμων (νετ. 9) ἀπά τ. υμων αγ. (νει. 8). 

3 και αἰτονμένοι:: οπιϊτεὰ Ὁ ΒΚ τπτουξἢ Πποπιοεοιαϊευΐοη. 

τπε ἰπιναγὰ εηεγρυ οὗ πε σοβρεῖ (ἀγπαπιῖς 
τα ἀ1ε) ἱπ [18 δάἀμπεγεπῖβ, ἴΠῸ ἰδίζεσ 115 
εχιεπβίοη ἱπ ἴδε ννοσ] ἃ ὉΥ αι μεείπβ ἰπ 
πεν ςοπνετίβ.--ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας. ΤὨΐ5 
Ἔχργεββεβ ἴπε γίῃεγ ἕδος τμδὶ πε ῥγο- 

688 οὗ ἴῃς ἀοβρεῖ 888 δεεῆ ςοπιϊπυουβ 
Ὅτ ἴπε ἤγϑβι ἰπ ἔπε Οοϊοββίδη ΟΠυτςῇ.--- 

ἠκούσατε. .. Θεοῦ. [Ιἴτ ἰ5 υποετίδίη 
ψνΒεῖπεσ χάριν 15 σονεγτηεὰ Ὀγ Ῥοϊδ νετθ8 
(8ο {᾿᾿ᾳπεῖ., ΚΙ., ΟἹ., 5οά., ΑΡ0.) οτ ὃν τῇς 
ἰδῖϊες οπἷν (30 Μεγ. ΕἸ]., Ηδυρῇ). [}ἢ 
τῆς ἔογπιεσ οᾶβα ἠκούσ. ν"}}} πιεδῃ “ψνεγα 
ἱπβίγαςτεὰ ἴῃ". Βυὲ ἰξ ἰ8 βἰπιρίετγ ἴο τγαη- 
5β'δῖε “γε πεασγὰ ἰτ [ἐ.ς.,ὄ τε ἀοδρε]] δηὰ 
Κηενν ἴδε ρταᾶοες οὗ ἀοὰ". ἐπέγνωτε 
βδου]ὰ βιγς εἶν ἱπιρὶν }} Κπον]εάρε, δὰὲ 
85 ἴπε τείδεηςε 18 ἴο ἴῃς τἰπλὲ οὗ {πεὶγ 
ςοηνεγβίοη ἰξ βεεπὶβ ἀουδίι] ΨΠεῖπΠεσ 
1818 βῃδάς οὗἩ πιεαπίπρ Ξβουϊὰ δ6 ργεββεά. 
ἐπίγνωσις ἴδ ἴῃ δἰ8 πη. ΤῊΣ 'νοτὰ ὀσουτβ 
τινος ἰπ πε σοπῖεχε. ΤΕ ρτάςε οἵ αοἀ 
ἰ8 Ῥγοῦδ ον πιεπιοπεά ἱπ ορροβίτίοη ἴὸ 
ἴδε ἔαῖβε ἰεδομογβ᾽ ἀοςίγιηε οἵ ογάϊπδποεβ 
δπὰ τἰροόζουβ δβοειοἰβγ.---ἐν ἀληθείᾳ: ποῖ 
ἴο δε ἴᾶκεπ 88 ἰξ δὴ δάϊεςινε ν τῆ χάριν, 
“τῆς ἴτε ρτᾶςε οἵ Οοά,᾽" ἔογ ἴπετσε 8 πὸ 
[418ς στᾶςε οἵ αοά, θυῖ ΨΠΠ ἔπεγ. ἰη τπὰ 
δεηβε δαὶ ἔπε κπενν ἴπε ἀοβρεῖ 8285 ἰξ 
τοϊν 15, ἰη [18 ρεπυΐπε γα] ἰγ, ἴῃ ορροβὶ- 
τίοπ ἴο ἴδε ἰτανεβϑὶγ οἵ ἰδ γεσεηεὶν ἰη- 
ττοάυοεά. 

ψετγ. 7. καθὼς, ἐ.Ζ., ἰπ τΠ6 πιᾶππο ἰπ 
νης. δὰ ἴδυ8 βεὶβ ἴμε 8εδὶ οὗ ἢΐβ 
ρριονδὶ οἡ ἴδε ἔοτπι οὗ ἴῃ αοβρεὶ Ὡς ἢ 
πεν παὰ ᾿ἰεᾶγπὶ ἴτοπι ἐμεῖς τθδοποσ, ἀπά 
8180 οπ ἔπε ἰοασβεγ δἰπιβε]ῖ.----Ἐπαφρᾶ. 
Ἐρδρῆγαβ ννᾷβ ἀρρδγεπῖῖν (πε ἰουπᾶες οὗ 
τῆε Οοϊοββίαπ Ομυτοῖ, ἐμάθετε τείεττίησ 
ἴο τῆς βᾶπις {ἰπὶῈὲ 88 ἠκούσατε. Ης παὰ 
τεπιαϊπεὰ ἴῃ σςοππεχίοη ἢ ἰτ (ἰν. 12), 
πὰ βεεπὴβ ἴο ἢᾶνε Τςοπὶε ἴο Ῥδυ] ἴο ἰπ- 
ἴοτπλ Ἡΐπὶ οὗ τῆς ἰεαοδίπρ {παῖ 'νν88 
τητεαίεπίπρ [18 ννεϊασε. Ηξε ἰ8 ποὶ ἴο 
ὉὈε ἰΔεπεβεὰ νυν Εραρπγοάϊευβ (ΡΗ]]. ἰἰ. 
25 24., ἵν. 18), ψ8ο ννᾶβ ςοππεοῖεά νν ἢ 
ῬὨΠΙΡΡΙ. ὙΒα πᾶπὶεὲ ννᾶβ ςοπιπΊοη.--- 

ὑπὲρ ἡμῶν. ΤῊΪΒ ἰ5 ργοῦδοιὶν ἴδε οοετεςῖ 
τελάϊηρ; ἘΡΑΡἤγαβ ἰβ ἃ πχίηίβιεσ ἴὸ ἴδε 
Οοϊοββιαπϑ οἡ Ρδι} 5 ὈΦΠ 817, Ξίπος ἢς δλς 
ΔΕοσοιηρ ἰβηςεὰ ἃ ταϑὶς Ὡς ἢ δεϊοηρεά τὸ 
Ῥδυ]᾿5 βρβεζε 85 ἴπε Αροβιὶς οἵ ἴδε σεῆ- 
τ|ε86. Τῆς τεδάϊηρ ὑπὲρ ὑμῶν πιδγ δε 
τάκεὴ ἰπ ἴψο ννᾶγβ, εἰἴμες (ργείεγδοι υ) 
ἴδδιϊ ἢς ννᾶβ ἃ πιϊηίβίεσς οὗ Οπγίςξῖ ίοε ἴδε 
βάκε οι {πο τιοἸοαπίαδοι ἷῃ ΜΈΓ ὩΝ Ὡν 
βδουϊά ρῥγοῦδοῖν Βανε πδά ὑμῖν οἵ ἐν ὑμὶ 
ΟΥ 5ἰ ΠΡ ὑμῶν; ογ΄ ἴδδὶ ὟΣ ταϊοϊνιειτά 
τὸ ῬΑ δ8 ἔπε τεργεβεηϊδῖῖνε οἱ ἴδε 
(οϊοββίαμβ, ἔου ννδίοἢδ νὰ βδουϊά μᾶνε 
ἐχρεοῖεὰ "" τ πικϊπίβῖες " ἰηξιεδὰ οἵ 
““τηϊηϊδίες οὗ ΟὨγίβι ᾽". 

Μνες. 8. τὴν ὑμῶν ἀγάπην Δ ὗε 
ἰΆκεη 'π τς ρέπεΊαὶ βεῆδε οἵ νεῖ. 4, 
τπουρῇ πιδὴν ἴδίπκ ἴὸ ἰδ τπεὶς ἴονε ἴὸ 
Ῥαδυὶ τδδὲ ἰ5 πιεδπῖ; δηά τῆϊβ ἰβ ἑλνουτοά 
ἘῪ δηλ. ἦμ., ἀπὰ ρετῆαρβ ὃν καὶ ἡμεῖς ἴῃ 
νεζ. 9. ἐν πνεύματι ἰΞ Δἀὐάεὰ το εδον 
τδαῖ τΠἰ5 ἴονε ἰβ ἐπ τῆς ΗοΪγ ϑρίπι. 

νν. 9-:4. Ῥαυτ᾽5 ὈΝΟΕΑΒΙΝΟ ΡΚΑΥΣΚ 
ἘΟΒ ΤΗΑΤ ΜΟΞΛΙ, ὈΙΒΟΕΕΝΜΕΝΤ ΝΉΪΓΗ 
ΜΙ, ἘΝΑΒΙῈ ΤΗΕΜ ΤῸ ΡΙΕΑΒΕ ΟΟΥ Κα 
ΑΙ ΤΗΕΙ͂Ν ΟΟΝΌΌΟΤ, ΤῊΗΑῚΤ 5ΤΒΕΝΌΤΗ 
ΜΉΙΟΗ ΨΊΠΙ ΟΙΝῈ ΤῊΕΜ ἘΝΟΌΌΚΑΝΟΕ Ια 
ῬΑΘΕ ΟΥ ΑΙ, ΡΕΟΝΟΘΑΤΙῸΝ ΑΝῸ ΤΆΪΑΙ 
ΑΝῸ ΤΗΑΤ ΤΗΑΝΚΡΌΙΝΕΒΒ ΤΟ 00, ΜΗΙΚΓΗ 
ΒΕΡΊΥΒ ΤῊΗΕ ΟΘΚΕΑΤ ὈΕΓΙΝΈΒΑΝΟΕ ἮΣ ΗᾺ8 
ΛΔΟΗΙΕΝΕ. ΕΟΚ ΤΗΕΜ ΤΗΚΟύΟΘΗ ΗΙ8 50ν. 
πτνεσ. 9. διὰ τοῦτο. Τα ροοά τεροῖῖ 
ἴτοπὶ Οοἴοββα ρῥγοτηρῖβ Ῥδὺ}}5 ρύδγει. 
ΑΡρδσγοπιὶν ἴδε τεΐεγσεπος ἰβ ἴο }} ἰδ2ἱ 
μᾶ8 Ὀεξη βαίά ἰπ νν. 4-8, τπουρῇ κυρι 
ςοπῆηςεβ ἰξ ἴο νεςσ. 8.---καὶ ἡρεῖν: “Με 
Αἰ5ο,᾽᾿ ἐ.ς.,) 85. πε Οο]οββίδπβ πδὰ ργδγοὰ 
ἔογῦ Ῥαυΐ, 80 ἢς δαὰ τηδάς υποελειηξ 
Ῥτγάγετ ἴοσ ἴδε. ϑϑιπλας Ἀβδυσγδησες δῖε 
οοτησηοη ἰπ τῆς ἰείῖετε οὗἩ ἴῃς ρεγίοά, δαὶ 
τδεὶς ςοπνοπείοηδ! ομαγαςῖεσ τιυδὶ ποὶ ἰῃ 
πε οαβε οἵ οπε οἵ 530 ἰπίδηδβε ἃ πδϑῖυτε 
85 Ῥαυ] 8 ἰεδλὰ υβ τὸ ἀερταάε τῆεπι ἰηϊο 
Ῥοΐίτς ςοπιηοηρίδοεξ. --- αὶ 
καὶ .. ΤΒε ἴοστπες νεῖῦ ἱς: 
ξεπογαὶ, πε ἰδξῖες βρεςίδὶ, τείεστίπε ἴὸ 



γπιιι. 

συνέσει πνευματικῇ, 1ο. περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν 
» ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ 

τῇ ἐπιγνώσει; τοῦ Θεοῦ, 11. ἐν πάσῃ δυνάμει “ δυναμούμενοι κατὰ Οοώ; ἰα 

τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν 

Εἰ. Ἐνά., ἰϊ.,.3; Ῥοὶ., νὶ., 2, εἰς. ; Ὠἱοά., χἰϊΐ., 53. 
ἷῃ Ν.Τ., οτ ΟΚ. νββ. οὗ ΟΤ, Εἰβεννβασγο ἰῇ Ῥαῦΐ ἐνδυν. 

τὶ 
Ολαν., 5; 
Ατίβι., 

ᾳ Οηϊν Βοτε, Ηςδ. χὶ. 34 Δηὰ ()) ΕΡΒ. νἱ. τὸ 

1 80 εἀά. ψἴἢ ΦΑΒΟΌΕΕΘΡ 17. εἰς την ἐπιγνωσιν: ὈςΚΙ,, ργο ΔΌΪΥ ἴο 5 ιρ! ἐν 
τῆς ςοηβίγ., ροῦῃδρβ δββίβϑιεὰ Ὁγ τὴν ἐπιγνωσὶιν (νεῖ. 9). 

τις ἀεβηϊίε τεαᾳυεβϑὲ. ϑοάεη τπίπκβ τς 
ταϊ ἀ]ε (αἰτούμενοι) 15 οἤοβεπ ἴο ὄχργεβδ 
Ῥαυ 5 ρεγβοηδὶ ἱπίεγεβῖ, δυὲ ἴῆεγε βεεπι8 
ἴο ἢανε ὃδεη πὸ ἀϊδβιϊποιϊίοη δεΐνεεη Πα 
ταί ἀϊε δηὰ δοῖίνε οὗ [18 νεγὺ ἴῃ Ἰδίεσ 
Οστεεκ.--τἶῖνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν. 
Αἴες νεγῦβ οὗ ργαγίηρ, εἴς., ἵνα 15 υϑεὰ 
ἱπ ἃ ννελκεηβὰ βεπ86 ἴὸ ὄχρζεββ ἴδε Ἷοη- 
ἔδηὶ οὗ τῆς ργάγετ. πληρ. ἢ τῆς 
δοουβδῖίνε ἰ8 ποῖ ρῥγεςοίβεϊυ {πε βᾶπιε 88 
ΜῈ ἴῃς ρεπιενε οὐ ἀδῖίνε. 50 δεῖα 
“Β|1ς«ὦ νἱεἢ τεβρεςὲ το ". ἐπίγνωσις ἰ8 
βίγοηρεν ἴπδη γνῶσις. Μεγεῖ ἀεῆπαβ ἰὲ 
88 ἴε Κπονϊεάρε ννῆϊοἢ ρτα8ρ8 ἀπὰ ρεπε- 
τταῖεβ ἱπῖο ἴδε οδ]εοι.---τοῦ θελήματος 
αὐτοῦ. Τηΐβ ἄοεβ ποῖ πιεδη Οοά 8 ςουη- 
8ε] οὗ γεἀεπιριίοη (ΟΠσγβ., Βεπα., Ὀὲ ΥΝ., 
ΚΙ.), πος “τᾶς ψῇοϊς οουπβεῖ οὗ αοὰ δ8 
τοδᾶάς Κποννῃ ἴο 8 ἰπ Οἤτίβε᾽" (ΕἸπά].), 
Βυῖ, 48 τε ςοπίεχι ἱπάϊοδιεβ (νεῖ. 1ο), 
διε πιοσὰ] δϑρεςοῖ οὔ ἀοά᾽β νν"}}}, “Ηἰβ 
ἍΜ} ἔοτ τῆς σοπάυςς οὗὨ ουτ ᾿ἷνεβ᾽᾽ (Μεγ., 
8οά., Ηδυρι, Α05}.).---ὸν πάσῃ σοφίᾳ καὶ 
συνέσει πνευματικῇ : ἴοὸ ὃ6 τ4Κεπ ΜΙ 
πε ρτεσεάϊηρ, ποῖ (485 ὉῪ ΗἩοΐπι.) νι 
τε ἐοἸ]οννίπρ ννοσάβ. σοφία ἰ5 ρεπετζδὶ, 
σύνεσις 53ρεςῖλ]. σοφία επιδταςεβ ἴῃς 
ψυΠοῖε τάηρὲε οὗ τπεπίδὶ δου εἶεβ ; σύνεσις 
ἰδ ἔπε βρεςίδὶ δου οἵὗὨ ἱπιε!ρεηςς οὕ 
ἰπϑῖρῃς ννῃϊοἢ ἀϊδοτγι πιπδῖθβ Ὀεῖννεεη ἴΠῸ 
[λ18ε δηά {πε ἴγιε, ἀπά ρταβϑρβ ἴῃς τγεϊδ- 
«ἰοηβ ἰπ νν πιο ἢ τϊη 8 βίδα ἴο εαςῇ οἵδεσ. 
Τῆε δάάϊκίοη οἵ πνευμ. 5ῆοννΒ τπδὲ Ὀοιἢ 
τ ἴο ριοςεεὰ ἔτοπι ἰῃε ἱπβρίγατίοη οὗ 
τῆε Ηοΐγ ϑριτίῖ. ὙδΕΥῪ τδὺβ βιαπὰ ἰπ 
Τρροβίτίοπ ἴο βεβῆϊγ ψβάοπι (2 Οοτγ. ἱ. 
12), ἀπὰ εβρεςίδιν, ἰὲ ννου]ά βεςἊπὶ, Γπου ἢ 
Ηδυριὶ ἀεπίεβ {Π|5, ἴο τῆς [2136 υνϊβϑάοπι, 
ὃν ΨνΠὶςἢ τς Οοἱοκβίδπϑ νγετε ἴῃ ἀδηρσος 
οὗ Ὀεΐπρ επβπασεὰ (ω}΄ τοῦ τῆς 
σαρκὸς αὐτοῦ, 11. 1:8). ΤἼε τερετϊίτίοη οὗ 
πᾶς ἴπ [Π18 σοπίοχε ϑπου]ά δε ποιϊςεά, 
Ἴδε εαγὶν ραγῖ οἵ ἔδε Ἐρίβεϊε ἰ5 βίγοπρῖν 
ταλικεά ὈΥ τεραιτοη οὗ ραγιίουϊασ νογάβ 
πο, ῬὮγαβεβ. ἐξ; 

Εἰ. 1ἴο. περιπατῆσαι τοῦ 
Κνρίον (“΄. Ἐρῆῇ. ἱν. 1). Τῆΐβ ἰοξγ 
υ͵ἰϑάοπι δηὰ ἰηβίρμι ἰβ ποῖ ἂη επᾶά ἱπ 
ἰι86:, [τ πιυδὲ ἴββὺε ἰπ γίρῃε ργαςείςε. 

ΒῬοοιτίπε δηὰ εἰπὶςβ τα ἴοσ Ραυϊ ἱπβερᾶσ- 
δὐϊε. Εἰρῃε Ἴοοπάυοσι τηυβδὶ δε ουπάεὰ 
ου εἰρῆς τπιπκίηρ, δὲ τῖρπε τ πκίηρ πγυβὲ 
4ἰ8ο ἰεδά ἴο σίρε οοπάυοι. Τῆς ἰηδπηϊτνε 
ΕἜΧρύαββθβ γοβυϊτ “80 848 ἴο νυνί". τοῦ 
Κυρ.; ἑ.ε., οἵ ΟὨτίβι, ποῖ οὗ ἀοὰ (Ηοίπι., 
Ο].). ἴπτΎτῆεβ8. ἰϊ. 12 τοῦ Θεοῦ 8 υβεά, 
δυῖ ὁ Κύρ. 'π Ραυ] πιεδη8 (ἢτίβι.---ἀρεσ- 
κείαν ἱπ οἰαβϑίςδὶ ατεεὶς υϑεὰ ρεπεγα! ν 
π ἃ δαἀ 8επδβε, οἵ ορβεαυίουβπεββ. Βυΐ 
εξ οἴει οσουγβ ἱη ΡΟ τη 4 ροοά βεῆβε; 
8εε ἴδε ποῖε οἡ ἴδε ννογὰ ἱπ ᾿εἰββυηδπη᾿ 5 
Βὶδίε ϑίμαϊες, Ρ. 224. καρποφοροῦντες 
καὶ αὐξανόμενοι. Εὸτς (ἢε ςοἰ]οςδιίοη 
φ΄. νες. 6. Τῆς ραγιἰοἰρεβ βῃουϊὰ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ θὲ Τοοππεοιεά νἱἢ περιπατῆσαι, 
ποῖ (48 ὉΥ Βεπρ., Ηοξπῃ., Ὑ εῖπ) ψ ἢ 
πληρωθῆτε, ννὨϊοἢ 15 ἴοο ἔλς ἀνναυ. Τῇε 
οοπιπυδίίοη οὗ δη ἱπῆηϊεῖνε Ὁγ ἃ ποπηΐ- 
πδῖϊνε ραγιιςί ρ]ε ᾿ἰπβίθαά οὗ τπε δοςιιβαῖίνε 
ἰ8 τεαυεπε ἰῃ οἰδβϑίςαὶ ασγεεκ, πὰ οσουτβ 
Βενεγαὶ {ἰπιε8 ἱπ Ῥδῃΐὶ (11. 2, 111. 16, ΕΡΏ. 
ἷν. 2, 3). ὙΠΕΥ 5δμου]ά ποὲ ὃς βεραγαϊδά. 
Τῆς ψβοῖε οἴδυβε βῃουϊά ὃς γαπβίδιεά 
“Βελγίπρ ἔγυϊε δπὰ ἱπογεδβίπρ ἴῃ ὄνεῦν 
οὐ ψοῦκ ὉῪ ἴπε Κπονϊεάρε οὗ ἀοά᾽". 

ἕξοι δεατγίηρ 8 οπα οὗ ΡδυΪ᾽5 ἔδνουτγί:α 
πιεϊδρμοτβ.---τῇ ἐπιγνώσει: ποὶ 45 ΕΟΥ. 
δηὰ Μουΐε “ἰπ τῆς Κπον]εάκε,᾽" ίοσ Ρδυὶ 
[88 αἰγεδάν βροκεη οἵ τἢϊ8 ἰπ νεῖ. 9, ὃδυῖ 
““ἘὉγΥ ἴδε Κπονϊεάρε," τῆς Κηονϊεάσε οἵ 
αοὰἁ δεὶπρ ἔπε πιεδῃβ οὗ {πεὶς βρίσγιζυδὶ 
βτονίῃ. Μεγετ, δραϊπβὶ ἴδε ὀνεσγινῃεἶπ)- 
ἱπρ ννεϊρῃε οἵ ενίάεηςςε, τεδὰβ εἰς τὴν 
ἐπίγνωσιν, "45 τερατάβ ἴῃς Κπονϊεάρε ᾽", 
Τῆϊθ νουϊά πιᾶκε Κηονϊεάρε {πὸ ροδὶ 
οὗ οοπάυςι (ο΄. ]οππ νἱϊ. 17), ψνβογθαβ 
Ῥιενίουβῖγ ἴδε τγεϊδιίοη ἰ8 τενεγβεί, 

γεσ. 11. ἐν πάσῃ δυνάμει: “ ὙΠΠ 41] 
Ροννεσ,᾽" ἐν Ῥείπρ ἰπβιγυπιεπίαὶ. κατὰ τὸ 
κράτος τῆς ξόξης αὐτοῦ. Τῆς εαυΐρ- 
τῆεπὶ ἢ ρόνεῦ ἰδ ῥγορογιοηεὰ ποὶ 
ΡΥ ἴο τῆς τεοὶρίεπεβ πεεά, δὰ ἴὸ 
τῆς Ὀἰνίπο βυρρῖίγ. αοά᾽β ρσίογυ ἰ5β Ηἰβ 
ὸτλερῦσῃ πδῖυγα, πετε ἐηὰ φιομνθς ἰῃ 
τιϊρῆι.---ο:ᾷς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακρο- 
δυίων. Τῆθ δαυϊρπιεπὶ ψ Ὀἰνιπε 
Ῥονναῖ ἰβ ποῖ, 48 Με πηῖρῆς ἕᾶνε Ἴχρεοῖοά, 
βαϊὰ ἴο Ὀεὲ ρίνει υἱἢ ἃ νὶενν ἰο ἀεεάβ 



500 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ ᾿ 

ἘΙΑΌΒΟΣ τ μετὰ χαρᾶς, 12. εὐχαριστοῦντες τῷ ᾿ πατρὶ τῷ οἰκώνάσανηι" ϑεδι" 
8}:3.0οε: εἰς τὴν ᾿" μερίδα τοῦ “κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 13. "ὃς 
(φποι): ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς "ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς 
4; ἘΡΏ. ἰἱ. 
τὸ; εἴθ ἱ- 4. 7, ἰ!. 3; 1 108. διυχχ; Ὀΐου. Ηδϊ.; ουΐγ βεζὸ δῃὰ 2 (οσ. ἰϊΐ, 6 πα Ν.ΙὡΤ. τον 
Βεῖε δηά 2 (οσ. νἱ. 15; ἴωῃκε χ. 42; Αςῖδ νἱϊ, ει, χνὶ. 12 ἰὩ ΝΙΤ. ἃ Αεἴε νἱῖϊ!. 2:1. ν Αεῖἷς σχχγὶ. 
18. ΨΨΓΈᾺΝυΚε χχὶϊ. 53. 

1 80 Τ., Ττ., ΝΝ.Η., ἘΕΝ. νἱεδ φασὶν 411 δποίεηι δυϊποσίεῖεβ. καλεσαντι: Ὠ"ΕἘΑ 
17, ὉΥ δβυδδιϊυτίοη οὗὐἠἨ πιοτὲ υϑυλὶ ψογά, δεϊρεά Ὺ βἰπι]ασίιν οὐ τῆς ὑνὸ ψοζάβ. 
καλεσαντι και ικανωσαντι: ἴ,π., ΝΥ 58. “τ Β. δἴοπε, Ὁ σοπιδιπδιίοη οὗ ἔννο σεδάϊπρε. 

580 Τ᾿ ΝΑ. νν8., Τα. τῆρ., ΕΝ. τὴρ., Κ΄. πὶρ. τ 3.8. ἡμας: [,., ὕὙτ., [κῃ 
ΕΙν. ν ἢ ΑΟΡΕΕΟΚΕΡ, ρεοῦδοὶν υπάετ ἱπῆυεπος οὗ ἡμὰς (νετ. 13). 

οὗ ρτεδὶ βρίσί[υδ] πεγοίβπι, Ὀυϊ ἴογ {πε 
Ῥγδοῖίςες οὗ ραββῖνε νἱγίυεβ, εἰπος (Πὶβ 
οἕεθη ρυΐϊβ {πε ρτεδίογ βίγαὶθπ οὐ (δε 
ΟἸ σι βι π᾿ β ϑέγξηρίβ, ὕπομ. 15 εηάυγαηςε, 
βιοδάδϑίῃεβ88 ἰπ οὔετίαίβ, τεπηρίδιίομβ 
Δηὰ ρετβεουϊίοπβ; μακροθ. 15 ἰοτρεᾶγ- 
δηςς, ἴῃς ρδιίεηςα οὗ βρίγιε ννδῖο ἢ ννἹ] 
ποῖ τεϊδ]ίαῖε. “Τῆς οτς ἰβ ορροβεὰά ἴο 
εοιυαγάϊοε οὐ ἀεεῤῥοπάεμϑεγν, τε οἵδαι ἴὸ 
τογαίᾳ οἵ γευεηρε " ([ἱρδε.). Τβετε βεεπηβ 
ἴο ῬῈ πο τείεσεπος ἱπ μακροθ., 45 ΑἸέοτὰ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ, ἴο τπεῖς διιίάς ἰπ ςοπῆϊςος 
ὙΠ οτγοσ.-- μετὰ χαρᾶς : ποῖ ἴο θεὲ ἴδκεη 
(48 Ὁγν Μεγ., ΕἸ]., ΗἩοΐπι., νν εἰβ8, 455.) 
ΜΠ εὐχαριστ., ΒΟ Ψψουϊά δὲ τδαΐο- 
Ἰορίςαὶ δηᾶ ἕῆγονν ἃ ἔλϊ]δε ἐπιρῃαβίβ ου 
{δεβε ννογάβ, δυῖ πῃ ὕπομ. κ΄ μακροθ. 
[τ ἔογπιβ ἃ ΨεσῪ ποοδββασυ δἀάϊτίομ, ἔοσ 
ἴδε ρδου αν ἄδηρες οὗ τς εχεγοῖβε οὗ 
ἴποβε αυδίτεῖθβ 18 ἐπδὲ 1 ἰεπάβ ἴο ρχο- 
ἄυοε ἃ ςοτίδϊη ρ]οοπλίποββ οὐ ϑουγπεββ οὗ 
ἀϊδροδίτίοη. Τῆς τεπιεάγ ἰβ παῖ ἰδς 
ΟὨγιβείδη ββουϊὰ δὲ 5ο ΗΠ]εά ννἱἢ ον 
τπδῖ ἢς ἰδ 4016 το πιθβεῖ 11} 818. τῖδῖβ νι τἢ 
ἃ Ὀυογδηϊ βεῆβε οὗ πηδδίεγυ. 

ψες. 12. εὐχαριστοῦντες: ποὶ ἴο ὃς 
ἰδκεη ἢ οὐ πανόμεθα, νες. 9 ((Ὦτγ8., 
Βεπρ.). ὕυαι!ν ἰε 18. ςο-ογάϊπηδιεὰ νυ τἢ 
δε ἵνο ργεςεάϊηρ ραζιϊοϊ ρίαὶ οἰδυδβεβ. 
Ἡαυρὲ οδ]εοῖβ ἐμαὶ ἰξ ννουϊὰ ὃς βίσαπρε 
1{ ραηκαιϊπεββ ἔοσ ραγιϊςὶ ραξίοπ ἴῃ βαῖνα- 
τίοη ὑνογε πχεητοπςὰ οπῪ αἴες 118 σοηβε- 
ἐρήάρῆς ἴον Οβγβιίδη οοπάυςι μδὰ Ῥεεη 
εἀυςεά. Ηε τΠῖηΚ8 ᾿ξ ἰ8 ἃ πιογε ῥγεοῖβε 

ἀενεϊορπιεπε οὗ μετὰ χαρᾶς; ἴον Ὀεΐηρ 
Ῥεοάυςεα ὃν οὖ ἐπδηκέαϊ σοπβοϊουβηεβ8 
οὔ τΠε Ῥεποδὶβ ἔπ βεουτεὰ ἴο 5. ὙΠετα 
8 ἔοτοε ἰπ ἐῖβ, τηου ρῃ ἴδε ἔοσπι οὗ εχ- 
ῬΓεββδίοη 8: το ΡΥ βυρρεδβῖβ ἴῃς σοτητηοη 
νῖενν, δῃ ἃ ςσοπδιἀεγαιίίοηβ οἵ οσάδγ βῃουϊὰ 
ποῖ, ρεῦπδρβ, Ὀὲ 80 τὶ ρίἷγ ργεββεᾶ.---τῷ 
πατρὶ. Τῇε νοτὰ ἰ5 βεϊεοϊεά ἴο εἰ ρῃδβίῖβε 
αοά᾽δ Ἐδιμευῖν ἴονε 45 ἴπε βουγος οὗ 
τπεῖς τεἀδεπιριίοη ; τπουρ ϑοάθη {πίη κ5 
1πᾶῖ, 45 'π Εοχι. νὶ. 4, Ραυὶ δᾶ8 ἰπ πιϊπὰ 
(οά᾽ 5 τεϊδϊίοπ το ΟἾγίβι (8ο ΑἹ Π).---τῷ 

ἱκανώσαντι ὑμᾶς : “ΨΠο υδ!βεά γου"". 
ὙΠε τεΐεσεπος ἰ8 ἴο βίδίῃβ σαῖμες ἴμδῃ 
«“Πασδοῖεσ.---ες τὴν μερίδα . .. φωτί. 
Ιἡρπείοος ἐπίηκβ τ μερ. τ΄ κλ. ἰ5 ἴδε 
Ῥοτγιίοη νυ ῃϊο ἢ σοπδἰβῖβ ἰπ ἴδε ἰοῖ, κλήρον 
Ὀεὶπρ' ἃ ρεηίϊτίνε οὗἩ δρροβίτίοῃ (50 8οά., 
ΑΒΡὉ.). Βυῖ ργοδδϑῖν κλ. 5 τῆς ρεπεζαδὶ 
ἱπῃπεγίῖδηςε ἰπ ΠΟ ἢ φᾶς ἢ ἱπάϊνίά δ] μλ5 
8᾽5 μέρ. Τῆε ἰοΐ 15 ἴῃς δ] ββϑεάπεϑββ ἀννδιῖ- 
πῃ πε βαϊπιβ. Μοχγε ςοπιτονεγίεὰ ἰβ ἴδε 
ςοππεχίοῃ οὗ ἐν τῷ φωτί. Μεγεῖ ςοη- 
πεοῖβ ἰξ ψ ἢ ἱκανώσ. ἀπά τὯκεβ ἐν 25 
ἰπδί συ πη 8} “ ὉΥ τῆς Ἰρδι", ὙΠὶβ ἰδ 
ΠΔΙΒΏ, δηά φωτί ἰπ οοπίγαβι ἰο σκότους 
νΕΙ. 13) οδηποῖ πηεᾶπ ἴδε Οοβρεὶ. 
ἴβεγβ σοηπεοὶ ἰξ ἢ ἁγίων, εἰϊμετ ἰπ 

1Πε βεπβε οὗ δηρεὶβ (80 ΚΙ., Εγαπκε δπὰ 
[με Κα π) οὐ βαὶπῖβ (8ο ΟἹ. δπᾶ οἵδβετῖβ). 
Βαξ τ86 δηρεὶβ ἅτε πενεσ ἰπ τῆς Ν.Τ. 
οδ]]εὰ οἱ ἅγιοι, ᾿που ρα ἐπ 5 ἴεσγηὶ ἰ8 υϑεὰ 
ἴος ἰδ6πὶ ἴῃ τε ΟΟΤ. δπὰ [εν ἰϑἢ Αροοᾶ- 
Ἰγρεῖς. Ευχίπεῖ, ἴδε ςοπίταβε τὰ ἴδὲ 
“ἀλτκηοβ8᾽" οὗ νεσ. 13 ἰοβεβ ἰϊ58 οτος 
υη|688 ἴῃς “ ΠΟΙΥ οπεβ δὲ ΟἘγβιϊδπβ ἃς 
ὈρΡροβεά ἴο ποη- "σι βιίαδπβ.0 Απὰ ἰξ Ραυ! 
δΒιδὰ πηεᾶπὶ τηϊ8 δε ψουϊὰ ἢᾶνε Ὄχργεββεὰ 
Βἰπιβεῖῇ πιοσε ῥαἰπῖγ. Νοσ ἰ8 ἂπυ βύςβ 
τείεσεπος ργοῦδοϊε ἱπ δὴ Ερίβεϊε ἀϊγεςιοά 
Ἐβρεςία!ν δραὶπϑὲ ονεγ- δ υδτίοη οὗ τῇς 
ΔηρεΪβ. [16 βαἰπῖβ ἅγε πιεδηῖ, υπ]|655 (ἢ 
ΟἹ.) νε ρίνε φωτί τηεγεῖν ἂπ εἰῆὶςϑὶ 
8686, ΠΕῪ πηυβὲ Ὀε Βαϊπίβ 'ῃ ἢεᾶνεῃ, ἔοι 
ΨΠΙςἢ νε βπουϊά ἢανε εἐχρεςιεά τῶν ἐν 
φωτί, 48 τῇς οὔ)εςι οὗ ἐπε ἀάϊείοπ ψουϊά 
δε ἴο ἀϊβεϊρυθῃ τποπὶ ἔτοπὶ βδίηϊβ οα 
εαγίῃ. ἐν φωτί Ξῃουϊὰ ἱπετεΐοσε θε ςοη- 
πεοῖεὰ εἰμεν ἢ μερίδα (Βεπρ.), μερίδα 
τ᾿ κλήρον (ΑἸ ., Πρ πι.), οσ κλήρον (Πὲ 
νν., ΕἸΙ., δΒοά., Ηδυρε). Τῆς ἀϊδετεηςε ἰδ 
βρῆς, δπὰ ἰδ βεεπὶβ βἰπυρίεδὶ ἴοὸ σοῃπεοὶ 
νἢ κλ., “τῆς ἰοὲ οὗ τπε βαϊπιβ [5ἰτυδιοὰ} 
ἰπ {πε Ἰρῆι"; ἐν θείη ργοῦρδοὶν ἰοςδὶ, 
πὰ ποῖ ἐχργεβϑίῃρ, ἃ5 ἰη Αςῖβ νἱϊϊ. 21, τῆς 
ἰάεδα οἵ ἃ βῆασζε ἱπ {πε ᾿ἴρῃι. Ὑδε ρῥτεςῖβε 
56 η86 οὗ φῶς ἰ8 ἀϊδβρυϊε. ΟἸ γαπηᾶτε ἴᾶκες 
ἴτ οὔ τπε β8ίδϊε οἵ ποι πεβδ ἰπ νυ ἢ ΟἸτὶ5- 
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τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14. ἐν ᾧ ἔχομεν ' τὴν " Ευϊ. 

ἡ ἀπολύτρωσιν, τὴν "ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν - 15. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ ΤΙΣ 
Ῥονρ., 

χὶϊ. 2,3: 
ῬΒ ο, θω. ον". ῥγ. 1ἐδ.. Ε 17; Ὠϊοά., Εγαρνι., χχχνὶϊ., 53; ἰω υχχ οὐἱν Ὅδη. ἱν. 30; πῃ Ν.Τ. δὰ 

1 8ὸ εἀά,. (εχοερὶ ἴ.π. εἁ. πιΐη.) νυ δἰπιοβὲ 411} δυϊποσίτϊεβ. ἐσχομεν: ΝΗ. πιρ. 
ΜῈ Β ΤσορΡ., ΡγΟΌΔΡΪΥ ἃ σοπέοτγπιδιίοι ἴο δογβι8 οὗ νεῖ. 13. 

τἴᾶπ8 ἴἵνε, 8ο παῖ τῆς ἀϊβεϊποτίοη Ὀεῖνεεη 
8δ1]ηῖ8 οὔ Ἵβιῖἢῃ δπὰ ἱπ πεᾶνεπ ἄοεβ ποῖ 
Ατῖβε. Βυΐῖ {πε ἱπχπγχεάίδιε ἱπηργεββίοη οὗ 
16 ρῆγαβε ἰβ ται ἴῃς μεανεηϊν Κίηράοπι, 
ψ Βεγο σοὰ ἄννεῖ]5 ἴπ Ἰρῃς, ἰβ τείεσγεά ἴο. 

γες. 13. Ραμ] ποιν εχρίδὶπβ ἢονν αοὰ 
845 αυδιῆεά τπατπὶ ἴογ τπεὶς βῆδγε 'π ἴ8Ὲ 
Βεδνεηῖυ ἱπμεγίίδηςε. Οχ τῆϊβ ρδββᾶρε 
Αςῖβ χχνΐ. 18 βῃουϊά θὲ Ἑςοπιρατεᾶ; ἴδε 

ΑΙ ]εἷβ εχίοπά ἴὸ νϑῖ. 12, 14 4Ϊ530.-- 
ρύσατο. ΤἼε Δδοτίβι τείεγβε ἴο {πε {ἰπ|ὲ 

οὗ ςοηνετγβίοπ. ΤῊε πιεΐδρδοσ ἱπιρ 68 ἐπε 
ταϊβϑεγδθϊε ϑίδῖε οὗ ἔποβὲ ἀεϊϊνετεὰ δπὰ 
τῆς δἴσυρρίε πεοεββᾶσγυ ἴο ἀαϊϊνες {Π6πὶ.--- 
ἐξουσίας : “Οἱ τῇ "βασιλείᾳ ορροπίτυτ, 
εϑῖ ἐγτδηηὶβ " (Υνεἰδβιεἰπ, 8ο αδἷβο ΟἾγυϑβ., 
τρδι,, ΚΙ). ΤΒῖβ νουϊὰ πεϊρδίεη ἔπε 
σοηίγαβὲ Ῥεϊνεεη (ἢῈ ροννεσ οἵ ἀδγκηςββ 
δηά τῆς “ Κίηράοπι οἔτδε βοη οἵ Ηἰβ ἴονε᾽". 
Βυῖ ΑὈδοῖὶ ἄγριιθβ ἐογοι δῖν αραϊπϑι (ἢ ϊ8 
νίενν, Εϑρεοῖδ!γ νυν ἢ τεϊδιείοη τὸ ἐπε Ν.Τ. 
υϑᾶψε. Ηε αᾳυοίῖεβ8 Βεν. χί!. το, ἡ βασι- 
λεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, ψἤετε (πὲ οοπίγαβι 
ΟὈν]Ου ΒΥ σδηποῖ δὲ τηαἰπιαἰπεά. τί πηπὶ 
ἴδϊκεβ τΠ6 ἴεγπὶ 88 ἃ οοϊϊεςτῖνε ἐχργεβδίοη 
ἴοσ τς ἀεπιοηίδοαὶ ροινεῖβ ; ἀπά ΚΙὄόρρες 
δᾶγ8 ἴμαὶ ἰῃ Ῥδὺϊ ἐξ. ἰβΒ ποῖ ἃ πίετε δ᾽- 
βίγαςξ τέγη, δῖ δἰ σηὶῆθβ ἔπε ροββεββοῦβ 
οἵ ροννεσ. Ηεσε, πονενεσ, δες τιν 86 Ὲ8 
παῖ (ες ςοπίγαδβὶ ἴὸ βασ. πιᾶκεβ (Ὠ18 
ταεδηίηρ ἱπαρρτορτίδϊε, ἀπά ἰπαὶ ἴογ ἰΐ 
ἐρύσ. ἀπό νουϊὰά πᾶνε Ὀεεη εχρεοιεὰ 
ταῖμπεσ τὰδη ἐρύσ. ἐκ. Αοςοογάϊηρ!γ δὲ 
ἱπίεγργεῖβ ἰξ 28 ἴπε ἀοπιίπίου ροββεββεά 
ὌΥ πε (ρεγβοηϊβε) ἀδγκηεββ. --- τοῦ 
σκότους: τ4Κεη ὉΥ Ηοΐπιδπῃ 28 ἃ ρεπίτῖνα 
οἵ ἀρροβίτίοπ, δυὰϊ της οδνίουβ ἱπίεγρτεῖδ- 
τίοη ἰ5 ἴο ἴδκε ἱξ 48 ἃ βυδ)εςιίνε ρεπίτῖνα, 
τε ἀοπιϊπίοη ννῃϊοἢ ἀατπαβ88 Ἔχασς 868. 
νε ββουϊὰ μανε εχρεοιϊεὰ εἰπιρὶν “ ουΐ οὗ 
ἀδικπαββ᾽ ἴο οοτγεϑροπὰ ἴὸ “ἴῃ Ἰίρμι," 
θυΐὶ Ῥδὺϊ οἤδηρεβ ἴῃς ἴογπι, ρδγιὶν ἴὸ 
ἰπδβίβι τπαὶ τὴε ἀδγκπεβϑβ ἰ8 ποῖ ἃ πιεσα 
βίδίε Ὀυὶ εἐχεσοῖβεβ δὴ δοῖϊνε δυϊπουὶυ, 
ῬΆΓΕΥ ἴο βεουζα ἃ ρδγαί εἶ νυν τἢ τῆς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ αοὐ᾽ 8 ϑοη. Βαυὶῖννε γε ποῖ ᾿υ81ϊ- 
Βεά (ἢ Μεγ., ΚΙ.) ἴῃ ρεγβοπίγἱπρ σκό- 
τος, ἴον {πε ργίπηλγν σοπίγαϑβε ἰ5 ἢ φωτί 
ποὶ υἱοῦ. στησεν. δ ειϑιείη αυοΐεβ 
]05., 4π|ὲ., ἴχ., τι, σ (ΤΙ ρίδιῃ- ΡΙ!εβοτ᾿ 8 
ἁἀεροτιδιίοη οὗ Ν. Ε. [βγδε]}, δηὰ Γἱρμέοοι 

τι παι τΠ|5 υ8εὲ οὗ ἴῃς ννοτὰ βυρσρεβιεά 
τῆς “ποῖος οἵ ἱξ πεῖς, δηὰ {πἰ8β 18 τηδάς 
τότε ργοῦδδδίες ὃν ἔπε δάάϊτίοη οἵ εἰς τ. 
βασ. Μεγετ, ποννενεσ, φυοῖεβ ἃ βιγί Κη 
Ῥάγα! εἰ ἔτοπι Ρ]δῖο, ννῆαγε πὸ βυςἢ τεέεσ- 
αἰνὰ 18 ργεβεηῖ: ᾧ τε φυτὸς εἰς σκότος 
μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς 
(Κεῤ.» Ρ. 518 Α).--βασιλείαν. Μεγεῖ 
1Π81815 ἔπδῖ {15 ἰδ ἴῃε Μεβϑβίδηϊς Κίπράοπι, 
ἃπὰ 45 ἴδε τελ] βαϊίοῃ οὗ {818 ἰδὺῪ ἱπ τῆς 
ἕωϊυτε ἴο Ῥαὺϊ ἴπε οἰαιιβε πιυδὲ ἢανε ἃ 
τοίεριὶς τεΐεγεηςε, οἰτἰζεπβμὶρ ἐπ τς 
ἱπράοπι Ὀεῖπρ συδταπίεεά ὃγ {πεῖς σοη- 

νετβίοπ, Βιυὶῖὶ ἴῃς διρυπιεπὶ τεβϑίβ ου ἃ 
[4156 Ῥγεηηβϑ, ἴοσ ἴῃ σ Οοσ. ἱν. 20, βοπ,. 
χῖν. 17, πε βεῆβε ἰ8β ποῖ Ἂϑοπδιοϊορίςδῖ. 
Νοσ, ἱπάεεά, οδη ἰξ 6 80 δετε, ἔοσ τπε 
τεληϑβἰδιίοη ἱπίο ἴδε Κιησάοπι πιυϑὲ Βανα 
ἴᾶκεπ ρίαςε δὲ ἴδε βᾶπὶὲ ἔἰπ|6ὰ 48 ἴδε 
ἀεϊϊνεγᾶηςε.---υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. 
Αυρυβίίπε, ΤΟ] οννεὰ ὉγῪ Οἰβῃαυβεπ δπὰ 
Τὶρδείοοι, ἰακοβ ἀγάπης 45 ἃ ρεπίεϊνε οὗ 
ογί ρίπ, δπὰ ἱπιεγργεῖβ, τὰς ϑόοη δεροιξεη 
οἵ πε δβϑβεπος οὗ ἴπε Ἑδίδες, νι ο ἢ 18 
ἴονε. ΤΠῖβ μᾶ8 πὸ ρδζδίϊεὶ ἰπ τῆς Ν.Τ., 
δηὰ τεβῖβ, ἃ5 Μεγεσ ροϊηϊβ ουΐ, ου ἃ οοῆ- 
ξαδβίοη οὔ ἴδε πηειαρἢγϑβίοδὶ νυ τι τε οἰ ἰς δ] 
εβϑεῆςε οὗ αοὰ. Τῆς ρῆγαβε 18 ργαςι δ! ν 
εαυίϊναϊεπι ἴο Ηἰβ Ὀεϊονεά ὅοη, δυὲ 18 
σἤοβεπ ἔοσ ἴῃς βᾶκε οὗ ἐπιρῇῃαβίβ ἴο ἱπάϊ- 
ςδῖς Ηἰ8 ρτεδῖπεββ ἀπὰ ἴπε ἐχοαϊΐεπος οὗ 
Ηἰ5 Κίπράοιῃη. ὙΠεῖε ἰ8, ρεῦδαρβ, ἴδε 
βυτῖποι ἐπουρδε ἐπι {πε ἴονε ἡνΠΙΟὮ τεβίβ 
οπ ἴῃς ὅοη πιυβὶ γεδὲ 8180 ου ἴῃοβε ψγῇο 
8.6 οὔς νν ἢ Η: πὶ. 

γεις. 14. Τηΐβ νεῖβε 18 ρᾶσδῖϊεῖ το Ερῇ. 
ἰ.. 7. ἐν ᾧ: ποῖ Ὀγ ποσὰ, δυῖ ἱπ ΨΠοπι ; 
1 ννε ροβϑεββ Οἢγίβι, γε βοββεββ ἰπ Ηἰπὶ 
οὖς ἀεϊϊνεταποε.---ἔχομεν : (ρτεβεηῖ) ννε 
δᾶνε ἃ8 8η δοίἀδϊηρ ροββεββίοη.---ἀπολύ- 
τρωσιν: “ ἀεϊίνετάαποςε᾽. Τῆς νογὰά ἰβ 
ξεπεγαιν ἰηϊεγργείεὰ 45 σταπβοπὶ ὉΥ ρᾶγ- 
τιαεπὶ οὗ ἃ ρῥχίςε, ἔος ννῃϊς ἢ Μδικ χ. 45, 
δοῦναι τὴν ψνχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν, πᾶν Ὀε ςοτηρατεά. Βυῖϊι ἰΒ ποῖ 
ςεγῖδίπ τῃδῖ ἴῃς ννοτὰ ἐνϑῦ [85 188 πιεδη- 
ἷῃψ. [« 8 νεγὺ γᾶγε ἰπ αστεεκ νντίτεῖβ (8εε 
τε). Τῆς βάβδαξε ἴτοπι Ρ] υϊάγοι τεΐεσβ 
ἴο ρΡιγαῖεβ ποί ἀϊπρ οἰτῖεβ ἴο γτάῆβοπῃ. Βυῖ 
οὈνϊουδὶν ἴῃς ννογὰ ἤεζε ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ 
τπᾶῖ να ρήοουγς γείεδϑε ὈῪ ραγίπβ ἃ 
τᾶπϑοιῃ. Τῶς ννοζὰ ἰ8 οξη υὑξεὰ βἰ ΡΥ 
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γϑοοῖσοά, Θεοῦ τοῦ ᾽ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16. ὅτι ἐν αὐτῷ 
τ Τίπι. ἱ. 
ἀ} 8}. ἐκτίσθη τὰ πάντα ' ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 2 ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ " δρατὰ 

ἐντος 
1 80 [«π., Τ., Ταῦ, ΝΗ. νῷ 3." ΒΡ ἜἜΘΡ 17, ροβϑβίγ ΌΥ ποπιοξοιεἰευϊοη. τα: 

ἱπβεγίεά δείοτε ἐν τοις σνυρανοις Ὀγ 8. (ννο {ΠῚΠ 8 ἴξ ἰπἀϊβρεπβαῦϊε Ὀεΐοσε τὰ ορατα) 
ψἶη ΜΟΑΌΞΚΙ,. 
ΞΘΟΤ, ΝΗ. ΝΥ 5. τ 84. Β. τα: ἱπβεγιεὰ ὈῬείοτε ἐπι της γης ὃν [[,π.], [Ττ.} 

ὙΠ ΜΟΑΟΘΕΒΟΚΡΡ. 

ἴπ τῆς ϑεπβε οἵ “ ἀεϊϊνοεγδπος,᾽" τῇς ἰάεα 
οἵ τἄπβοπὶ ανίηρ ἀϊβαρρεδεά. (80 ἴῃ 
σαι. νἱϊ!. 23, Ἑρᾷ. ἷν. 30, κε χχὶ, 28.) 
11 ἰ8 δεβὲ τπεγείογε ἴο ἰγαπβίαϊς “ ἀεἰϊνεγ- 
πος" δεῖς, ἐβρεοίδι Υ 88 [18 βδυϊιβ θεζῖεσ 
τᾶς ἀεδηϊίοη ἴῃ τῆς [ΟἹ] οννπρ νοσάβ. ΤΕΣ 
ΤαΠ} βδίοῃ οὗ βί 8 18 ἰ[5ε! ἢ οον ἀ εἰ νεγδηςα, 
ὙΠεγεδ8 ᾿ξ δίαπάβ ἴο ἔπε ραγτηεηῖΐῖ οὗ ἴδε 
ΤΏΒΟΠ) 48 εἤδεςξ το αυῦξε. Τῆς εἰδδοτγαῖς 
ἀϊδουβδίοη ἰῃ ΟἸγαπιᾶγε τᾶν δε τείεγτεὰ 
ἴο ἔοσ δ111ἐγ ἀεῖαι 8, ἢ τῆς οτἰ εἰς βσῃ ἴῃ 
ϑαπάδυν δαπὰ Ηεδάϊδηι᾽ Β ποῖς ὁπ ἔσῃ. εἰὶ. 
24; αἶδο Αδθοῖὶ οὐ Ἐρῇ. ἱ. 7; Μεβίοοιξ ου 
Ηεθ., Ρρ. 295, 296; ἘΠΡΟΙΝ Ἀδολί. ἐπὰ 
Μεγεδάν. ἰϊ.,) 222 :4.--τὴν ἄφεσιν τῶν 

γν. ὙΤλε βιπηΐϊας ἀσδηϊτίοη οὗ 
ἀπολ. ἱπ ἘΡΉ. ἱ. 7 [6118 ἀραίπϑι Γἰφαι- 
ἴοοιῦ᾿'β νίενν ἴμαὶ ἰὶ 15 αὐἀδεὰ Πεῖε ἀρδιπβὲ 
οἰτοπεουβ ἀεβηίῖοπβ ὃν ἴδε [2186 ᾿σδοἤεσβ, 
ΨὮΟ νΕΙῪ Ῥγοῦδοὶν ἀϊά ποὶ επιρίου ἴῃς 
ἴεῖτη. Τμε ῥγεοῖβε ρῆγαβε ἀ068 ποῖ ὁυοὺῦ 
εἰθενδοσς 'π Ρδυ]. τ᾿ ἂμ. ἀερεπάβ εἰν 
οὔ τ᾿ ἀφ., ποῖ, 45 Ηοίπιδπῃ {πίηκβ, οα ἱξ 
δηὰ τ. ἀπολ., ἔοτ (ἢ Ἰαιίεῦ 15 ποῖ υβεά 
νῈἢ ἀπε οδ͵εοι ἔτοπὶ νὶ ἢ ἀε]ίνεγάηςς 
8 εδεοιςά. 
νν.15-21. ΤῊΙΒ ΘΟΝῚΝ ΨΗΟΜΨΕῈ ΗΑΝῈ 

ΟΕ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ 15 ΤΗΕ ΜΑΝΙΕΕΒΤΑΤΙΊΟΝ 
ΟΡ ἀοῦ, ΤῊΗΕ ΚΟᾺΡ ΟΡ ΤῊΕΞ ὕὕΝΊΝΕΚΒΕ, 
ΤῊΕ ΟΕΕΑΤΟΚ ΟΕ ΑΙ], ΤΗΙΝΟΒ ΙΝ ἨΕΑΝΕΝ 
ΑΝῺῸ ἙΑΕΤῊ, ἹΝΟΨΌΡΙΝΟ ΤῊΒ ΑΝΟΕΙΜΟ 
ΡΟΜΕΝΒ, ΑΝῸ ΗΕ 15 ΤΗΕ ΟΟΑΙ, ΡΟΒ ΜΨΗΙΘΗ 
ΤΉΕΥ ΗΑΝῈ ΒΕῈΝ ΟΚΕΑΤΕΡ. ΑΝ ΑΒ ΗΕ 
18 ΤῊΞ ΡΙΕΒΤΊΝ ΤῊΗΒ ὑΝΊΝΕΚΒΕ, 80 ΑΓ.50 
ΗΕ 15 ΗΈΑΡ ΟΡ ΤῊΗΞ ΟἬΒΟΘΗ, ΜΗΟ ΗΑ8 
ῬΡΑΒΒΕῈ. ΤῸ ΗΙΒ ΒΟΜΙΝΙ͂ΟΝ ἙΕΟΜ ΤῊΣ 
ΚΕΑΙΜ ΟΡ ΤῊΕ ΡῬΕΑΡ, ΤΗΑῚ ΗΕ ΜΙΘῊΤ 
ΒΕΘΟΜΕῈ ΡΙΕΒΤ ΙΝ ΑΙ, ΤΗΙΝΟΒ. ΕῸΒ ΤΗΕΞ 
ἙΑΤΗΕΞ ΨΙΓΓΕΡ ΤΗΑΤ ΙΝ ΗἸΜ ΑΙ, ΤΗΣ 
ΡΟΣΝΕΒΒ ΟΡ ὈΙΝΙΝῈ ΟΒΚΑΘΕ β8ηοῦυΡ 
ὉΜΈΓ., ΑΝῸ ΤΗῦΒ ΤΗΑΥῚ ΗῈ ΒΗΓ ΚΕ- 
ΟΟΝΟΙΡΕ ΤΟ ΗἸΜ ΤΗΒΟΌΟΘΗ ΗἸΙΒ ΒΠΟΟΡ 
ΑΙ ΤΗΙΝΟΒ ΝΟΤ ΟΝ ΒΑΒΤῊ ΟΝ ΒΌΤ 
ΑΙΒΟῚΝ ΤῊ ἨΕΑΝΕΝΒ, ΙΝ ΜΉΙΟΗ ΒΕΟΟΝ- 
ΟἸΜΙΑΤΙΟΝ ΤῊΕ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ ΗΑΝῈ ΤΗΕΙΝ 
ῬΡΑΕΚΤ.-Ν ες. 15. ΔΝ 118 νετθα {πὰ 
ξϑι ΟὨΒγιβιοϊορίοςδι ραββαρεὲ οὗ πε 

Ῥίβεῖς θερίπβ. [{5 αἱπὶ ἰ8 ἴο τεδυϊα τῆς 
[αϊβε ἀοοίτιπο, δοςογάϊηρ ἴο νν δὶ ἢ δηρεῖς 
τηεάϊδίοτβ υβυγρεά ἴπε δος δηὰ ἔμπο- 

ἊΝ 

τἰοπβ οὗ τῆς ὅοη ἰπ πδίυτε πὰ στᾶος. Ἦες, 
δηὰ Ηε δίοπε, ἰβ ἴδε Οτγεδίοσς, Κεάξοπιες 
δηὰ ϑονετείρῃ οὗ 41] θεὶπρβ 'π τῆς υπηὶϊ- 
νοσβε, ἱποϊυδίηρ ἴπεβ6 δηρεῖῖς ροόννεσβ. 
ΤΠε ραβδᾶρε ἀοεβ ποῖ ἀεαὶ ἢ ἴδε 
εἴεσηδὶ σεϊδιίουβ οὗ ἴδε ὅοὴ ἴο ἴδε 
Ἑδίδοσ, θὰ ἢ τῆς ϑοη᾿ 8 τεϊδλιίουβ ἴο 
τῆς υπίνετδε δηᾶ ἴπε ΟῆυτοΒ. [ἐ 18 ποῖ 
οὗ ἴῃς ῥγε-εχίδβίεπι ὅθοὸη ἴπδὲ Ρδὺϊ Ὀερίῃβ 
ἴο ΒΡ6δᾷ, Ῥυϊ οὗ ἴῃ ὅ0πη 0 ποῦν Ροδ- 
Βεββεβ ἴῃς Κιπράοπι, δἀπὰ ἴθ ποῦ Με 
δᾶνε Ἴρ πἰυρυν τος (ὅς ̓ διτὸν Ῥδςῖκ ἴὸ 
το νἱοῦ τ΄ ἀπολύτι ν). 
ΤΠε νοσκ οὗ ἴδε ΘΡῃ ἴῃ Ηἰβ ῬΕΣ τα κί τι 
βίδῖε ἰβ8 γείεγσεὰ ἴο, ἴμαιϊ τῆς ἔγιε ροβίοη 
οὗ ἴῃς οχαϊιεά ΟἸτδὲ πῆᾶὺ ὃς τὶ ὉΠ 
υπάετείοοά. ΑΒ ἱπ οἵδες ρτεδὶ τῃεοΐο- 
Εἰςαὶ ρδββαρεδβ ἰη ἴδε Ῥδυϊπε Ἐρίβιεβ, 
τῆς πιειδρηγϑβίοδὶ εἰεπιθης 15 ἱπιτοὰυοεὰ 
ἴοτ ἴδε βάκο οὔτῆς ῥγδςιίςδὶ. Βυὲἰ νου]Ἱὰ 
θὲ δρϑϑυγὰ τὸ ἰηξεσ ἴτοτῃ (5 ταὶ ἰ πδὰ 
{π||ὲ ἱπιροτίδηος ἔοσ [πε Αροβίῖε Πίπιβοϊς, 
Ἡς δββυπιεβ ἴῃς ργε-εχιβίεηςς οὗ ἴῃς ὅοη 
88 οοτηπιοῃ ρτουηά, δπὰ ἰ5 ἐδ ΔρΡὶυ- 
ἱπρ' ἃ [υπάδπιεηιδὶ (γί βείδη ἰσυτῃ, νυ πο ἃ 
ΨΟυ]ά ἔοστη ρα οὔ δε εἰεγηεηίδγυ ᾿πβίγυο- 
τίου ἴῃ δἰβ Οδμυγοῆεβ, ἰο ἃ πεῖν ἔοστῃ οὗ 
Ἀρόχῃ ἐεδοπίηρ.---δς ἐστιν. Ιε ἴ5 {δε 

τοὰ ΟὨσῖδὲ οὗ νἤογῃ Ρδὺ] 15 βρεαλκίηρ, 
858 ἷβ βυργρεδίεά, [που ρ ἢ ποῖ εἰμ μεφφι 
ἱτηρ!εὰ ὃγ τπς ργεβεπῖ, Βαϊ τροσε ἔοσο δ Ὺ 
ὈΥ {πε ρῥσενίουβ σεϊδῖῖνε οἰδυβε. Με 
ςου]ά ποῖ {εεὶ σοπῆάεπε ἰπ ἀγρυΐηρ ῬδῸΚ 
ποσὶ ἴπε ἐπποτίοη οὗ τῆς εχ τεὰ ϑθοη ἴο Ὀς 
εἰκὼν τοῦ Θεοῦ ἴτο παῖ οὗ πε ρτε-ἱποᾶγο 
παῖε ὅοη, δυῖ ναὶ ψνου]ά Ὀε ἃ ρΡἰδυβίδίε 
ἰῃέεγεπςοε ἔγοτι {π|5 ράββαρε ἰβ ἀββεσιε ἴῃ 
ῬΏ]]. 11. 5.--αἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτον. 
ΑΒ ἱπιᾶρε οὗ ἀοὰ πε ϑοιπ ροββεβϑεβ βυςἢ 
ἸΚεπεββ τὸ αοά 45 ἢϊ5 Ηἰπὶ ἴο δε ἴδε 
τηδηϊβίδιίοη οὗ αοὰ ἴο υ5. Οοὰ ἰ8 
ἐην βιδῖε, Ῥνϊοἢ ἄοεβ ποῖ πιεγεῖὶν πιεᾶῃ 
παῖ Ηε Ἵαπηοῖ δε βεεη ὃν ουζ Ὀοά γ εγε, 
Ὁυϊ τῆηδὲ Ηδς ἰβ ὑπκπονδῦϊθ. [π᾿ (δε 
ἐχαϊιεὰ ΟὨτῖβε τπεὲ ὑπκπονδῦϊε αοὰ ὃε- 
ςοῖπε8 κπονπ. ε Ῥεποῖϊά “ὙΠ τπἡ- 
νεϊ!εὰ ἕαςε ἐπε ρίογυ οὗ τῇς 1,ογά,᾽" δπὰ 
80 "8τε σμβδηρεᾶ ἱπῖο ἴῃς βᾶτης ἰτηᾶσε" 
(2 Οος. 113. 18), αοἀ πα8 “βηϊπεὰ ἱπ οὖς 
δΒοδγίβ ἴὸ ρῖνε ἴῃς ᾿ίρῃς οὗ τῆς Κηον]εάρε 



16. 

οὗ τε Εἰἴοτν οἵ ἀοά ἰπ πε ἕδος οὗ [6808 
ΟἸγῖβι ̓"" (ἴν. 6), απὰ ἴξ 8 τπε ὑπϑεϊϊενίηρσ 
οη ψ»Βοπὶ “δες ρμε οὗ τπε ἀοβρεὶῖ οὗ ἴῃς 
Ἰοτυ οὗ ΟὨγίβῖ, ννῆο 18 ἴμε ἱπίαρε οἵ αοά," 
οεβ8 ποῖ βδίης (ἵν. 4). Ὑπεβα ραββαρϑδ 

ἐΠυδιταῖς Ρδυ} 8 ἰαπρυάρε Βετε, ἀπά βῆον, 
παῖ ἰὰ 185 ποῖ, 85 ΟἸϊγαπίασε ἀγριιθβ, οὗ 
ῬὮγβίςδὶ ν͵βι 111: οσ ἱπν δι 111 Υ ταὶ δ ἰ8 
βρελκιηρ. ΟἸγίδι ἰβ ἴπ6 ἱπίαρε οἵ ἀοὰ 
ἔοτ ΟὨγιβῖίαπβ ὙΠ18, ἰδ ἰ8 ἴσας, 15. ΟΠΪν 
Ῥαγῖ οἵ Ηἰβ νίάεσ ἑπποϊίοπβ. Τῆς ὅοη 15 
τε Μεάϊαϊον Ὀεῖννεεη αοά δηά τῆς υηϊ- 
νεῖβεὲ. Ηἰβ ννοσκ ἰῃ ρτᾶςς 848 118 Ὀδβὶβ ἰῇ 
ΗΪδβ ρἷδος δπά ννοσῖκ ἰπ παίυγσε. Βυῖ ἷτ ἰ8 
τς δδβρεςῖ οὗ Ηἰβ ψογκ οὗ πο Ῥαὺ] 8 
Βετε βρεακίπξ. Τα νῖενν οὗ βοπιε οὗ ἴῃ 
Ἐλίδεῖβ τπᾶὶ ἴδε ὅοη, 88 ἱπιᾶρε οὗ τἴδς 
ἰην βὲ 8] αοά, πυδὲ ὈῈ Ηἰπη56] ἱπνίβι 0] ες 
15 Ῥγεςίβεϊυ ἴῃς ορροβίϊε οὗ τῆδι ἱπιεηδεὰ 
ΌΥ Ραυϊ. -- πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως. πρωτότοκος ἴῃ ἰἴβ ὈΓΙΓΊΔΓΥ 
8εΏ86 ΘΧΡΓΟΒ868 ἰαπΊροΥΑΪ ΡῬγίουγ, δηὰ 
πε, οὐ δοοουηΐ οὗ ἴδε ῥγίν!!ερεβ οὗ τπὰ 
Βηβίδοσγῃ, ἰὲ γαὶπ8 [πε ἔυσῖμοῦ βεηβε οὗ ἀο- 
ταϊηίοη. ΜᾶδηΥ Τοπηπιεπίδίοσβ τὨϊπῖκ ὈοΚὮ 
ἰάδδβ ἅγε ρτεβεηῖ Βεσαε. ϑοάδη δηὰ ΑὈδοιὶ, 
οη ἴδε οἵδπες μαπά, ἀξὴγν ἰμδὶ ἴπε ννοτὰ 

Ἐ88568 ΔηΥΤΠ Πρ τῆοτγε τΠπδη ῥτίοσίτν ἴὸ 
δηὰ ἀϊδιϊποιίοη ἔσοπὶ 411 ογθδιίοη, ψν Ὦ1]ς6 
Ἡαυρὶ ἀραὶπ τη ΚΒ δαὶ 411 ἴῃς βίσεββ ἰ8 
οὐ ἴδε ἰάφαδ οὗ ἀοπκίηπίοη, ἴῃς ὅϑοη 18 τυ ϊεσ 
οὗ 411 ογεαϊίοπ (βι πὶ] ασῖγ ΟἹ. δηὰ Υν εἰββ, 
ΨὯΟ 8408 [ῆδί πὸ [επροσαὶ ὀγέμς [168 ἴῃ 
πε ἐχρσγεββίοπ). [{ 15 υπάδεηίδοῖς ἴπδῖ ἢ 
ψοσά τῇ ἴπε Ο.Τ. Βδά ἴῃ βοπὶε Ἷδβεβ ἰοβί 
ἐϊ8 ἰετηροτδὶ βἰρηϊβοδηςε, ς.ρ.ν Εχοά. ἵν. 
22, ΡΒ. ἰχχχίχ. 28. ϑοδβοείίρεη ἰῃβίδηοαβ 
ἴδε ας τηλι ΒΕ. Βεομαὶ βροΐε οὗ σοὰ 88 
““ἢε ἢτβίθοση οὗ ἴπῸ νου," («βου ρῇ, 
ῬΓοραδ σι 88 Βίεεῖς βαυβ ἴῃ δῖ8 ποῖε οὐ 

εὖ. ἱ. 6, «δὲβ 8 ἴο δὲ τεραγάεὰ “ΠΣ 418 
εἶπε ϑίηρυ ας", Ὑῆὲε Τοουτβς οὗ ἴδε 
διρυτπηεπὶ βεατη8 ἴὸ τεχυΐγε παι τῆ βίσεββ 
Βδβουὰ 116 οὐ ἴδε ἰογάβῃϊρ οὗ ἴῃς ὅοη 
τλῖμες ἴπδη οἡ Ηἰἴβ ὑῥτγίογιὙ ἴο Ἵσεδιίοῃ. 
Εοτ παῖ Ρδὺ] ἰβ ςοποεσηδὰ ἴο ργονα 18 
δε βυρεσίοσιν οὗ ΟΠ γίβε το ἴδε δηρεἶβ, 
δηὰ ἴογ τῆι τῆς ἰάεα οὐ ργίογ τυ ἰ8 
ποῖ σαΐεναπι, Ὀυϊ ἴδδὶ οὗἩ ἀοπιίπίοπ ἴἰ8. 
Ὑνπεῖδεσ {πε νογά στεϊδίπβ δηυτῃῖηρ οἵὗἩ 118 
ογί ρίπαὶ πιεαηΐπρ ἤεγε 8 ἀουδιία!. 1 80, 
ἰς πιῖρῆς βεεπὶ πηοβὲ παΐυγαὶ τὸ ἄγριις ἢ 
δὲ Ατίδηβ ἴῃδὶῖ τῆς ὅοη ἰβ τεραγάεά 28 4 
οσεδῖυσε. ΟταπηπΊδῈ ΠΥ ἰϊ 18 ΡΟΒβϑιὉ]ε ἴὸ 
τηᾶκε πάσης ὡς ἃ ρατιϊἶνε ρεηί εἶνε. 
Βυι {Πὶ5 18 ἐεχοϊυ δε Ὀγ ἴμε σοηϊοχῖ,νν ΠΙοἢ 
ΏΔΙΡΙΥ ἀϊδιϊησυΐβῆεβ Ὀεΐννεεπ τῆς ὅοη 
δηᾶὰ τὰ πάντα, πὰ ἴοι (τΠΐ8 Ιῴ6δα δὼ] 
ΨΟυ]ἀ ΡῬγοῦ δ οἷν πᾶνε υδεά πρωτόκτιστος. 
Τῆς ρεηϊτῖνε 5 ᾿πεγείογε σοπηπΊΟΗΪΥν ἐχ- 
Ρίαιπεὰ ἂβ ἃ ρεπίεϊνε οὔ Τοπιράγδβοη. 
ΟΙἸἐταπιᾶσε βαυβ [ῃδῖ διιοἢ 4 ρεηϊεῖνε Δεῦ 
ἃ βυδβιδητίνε 15 ἃ ρυτε ἱηνεπιίοη, θυ ἰϊ ἰ8 
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ἐχρ αἰπεά ἴο δε δῆεσ ἴῃε προ οἵ. πρωτο ἴῃ 
πρωτότοκος (7. [ΟΠ ἱ. 15, ὅτι πρῶτός 
μου ἦν). ΤΗΐδ, 48 [ἱρδιίοοι βᾶγβ, “ἀπάυϊν 
βίγαίϊῃηβ ἴῃς ριαπηπηδσ,᾽" ἂπὰ οἡ τδϊ8 δο- 
οουπῖ ἰξ βεεπιβ Ὀεδβῖ ἴο ὄἜχοΐυδε πε ἴεπ- 
Ῥοτδὶ εἰεσηεπὶ διορείμει. Ὅμα ῥγε-εχίβι- 
ἔῆοε ἰ8 βυ ῆοίοπιὶν δββοτιεὰ πὶ ψνῆδὶ 
ο ονν8. ὙΠεῖε βεεπὶβ ἴο Ὀε πο ταδὶ 
δίππίτν ννττἢ ΡΒΙο᾽ 5 ἀοςίτίπε οὔ δε Γοροβ 
485 πρωτόγονος-.-πάσης κτίσεως 
ΤΩΔΥ Ὅς τακεη εἰϊπεῦ 848 ἃ Τοἰϊεςῖῖνε, “ 81] 
οτεδιίίοη " ({ἰἱρδτέ,, ΕΕΝ.), οσ ἀϊβεγι δυκίνεϊγ, 
“νεῖν ογεδίυγε ̓ ᾿ (Μεν. ΕἸ]., ἤδυριὶ, ΑὉΡ.). 
Τἰρδιίοος υτραβ ἱπ ἔδνους οὗ 1Π6 ἔογπλεσγ 
ἴηι πρωτότ. ““8εεπ8 ἴο τεαυΐγα εἰ πεν ἃ 
οοἸϊεςῖῖνε πουη οὐ ἃ ρΡίυγα]". Βυὲ 
πρωτότ. Ὀε ἰἀΚεπ ἴῃ ἴδε 56ηβε οὗ τγυ]εσ, 
1815 8 ποῖ 3ο; δηὰ Ηδυρι ροϊπιβ ουὔῖ [παῖ 
πᾶσα κτίσις εἰβεννίεῖε ἰ8 ϑεὰ οὗ Ἔνεσυ 
οτααῖοά ταΐηρ, ἀπά παῖ Ῥδὺὰϊ υ868 κτίσις 
νϊῖδους ἴῃς ἀτιϊοῖς ἰῃ τ8Ὲ βεπβε οὗ Ἵτεᾶ- 
ἴατα. [8 δοςοσζάϊηρ᾽ν Ὀεβὲ ἴο ἴϑκε ἰΐ 80 
Βοῖα, “ βιβίδογη οὗ Ἔνοσυ Ἵοσεδίυσε "9. ἃ 
υγῖδεῦ αυεδιίοη 15 ταὶβεὰ 25 ἴο ψψῃδι πε 
τεσ ἱποϊυάεβ. Ηδυριὶ [Πῖπ ΚΒ [15 Βεῆβε ἰβ 
Ἰἰπιτεά το βρίσίευδι θεῖπρβ, βίηςε (υ) Ῥδὰϊ 
͵8 ργονίπα ἴδε βυρεγίογιὙ οὗ ΟΠ ῖβε τὸ ἴπε 
δηρεῖβ, (2) ἢς ἀεῆπεβ ὃγῃ τὰ ἐν τοῖς οὐρα- 
γοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ποῖ ἱποϊυάϊηρ Βεάνεπ 
δηά βαζίῃ τῃπεπηβεῖνεβ, (3) εἰς α' βῆοννβ 
τῆδι δηϊπιδῖε Ἵγεδίυσγεβ πιυβὲ θὲ τείεττεὰ 
το. Αἱ ἴδε β8άπιὲ ἔἰπηε πε ἷἰ8β σαγεῖαϊ ἴῸ 
Ῥοΐπε ουὐἱ τῃαῖ, δοεοοτάϊηρ ἴο [ενν ἰὴ ἰάεδβ, 
βῃαῖεά, πο ἀουδὶ, ΌῪ ἴδε ξ4186 τεδομεῦβ, 
τῆς Βεδνεηΐγ Ὀοάϊεβ ᾿νεῖς στεραγάθά 85 
Ῥοββεββεὰ οἵ βουΐβ δῃὰ 88 βιδπάϊπρ ἰῇ τῆς 
οἰοβεβί τεϊδιίοη ἴο τῆς βρίγίς ννογ ἃ, ΤῊΪβ, 
ςοπιδίπεά νἢ δὲ ἕδος παῖ 411 πιδιεσίαὶ 
τοῖηρβ νεσα βυρροβεά βἰ πη] Αγ ἴο πᾶνε 

Δτάϊδη βρίγιῖ8, τδῖ πον τ6 118 ἀραϊπδι ἢΐβ 
Ἰπυϊτατίοη. Εον Ρδυϊὶ τειν ννὰ8 ςοποεσηεὰ 
το βῆον ηοΐῖ οὐἱγ ἴδαὶ ΟΠγίδὶ νγνᾶ8 βυ ρεσίοσ 
ἴο τῆς δηρεῖβ, Ὀὰϊ τπᾶὶ Ηε δπά ποῖ ἴῃς 
Δπρεῖβ νν88 [υοτὰ οὗ πε πιαιεγίαὶ Ἵγεαῖίοη. 
ΤΠ ρῆγαβε βῃουϊὰ ἐπεγείογε δὲ ἴδκδη ἴῃ 
118. 1}} βθηβε, ᾿βουρῃ ργορδῦῖν ἰἰ ἰ8 1π6 
βρίγίτυδὶ βἰάς οὗ ἴῃς υπίνετδε τπᾶΐ ἢ6 [88 
οἰ εΗν ἴπ πιά, ΤΠε ἱπιεγργείδιίοη οὗ 
οτεδϊίοη 88 ἴπε πεν ογεδίοη, δδοριεά ὈῪ 
ΤΊΔΠΥ ἘΔίθοτϑ ἴὸ πηεεῖ ἴῃς Ατίδη ἱπέδσγεπος 
«μαὶ τῆ6 θοῦ ννᾶβ ἃ ογεδίυσε, βοδγοεῖν 
ποεάβ γεδυϊαιίου. [1 νου] πᾶνε πο ροΐπὲὶ 
δξαϊπδὶ της ἔα᾽5ε τεδοπὶπρ δὲ Οοίοββϑ, 
ποῦ οδῃ ἰξ θὲ σαττὶςὰ [πσουρἢ ἴδε ράββαρε, 
νεσ. τό Ὀεΐπρ ἀεςίβιίνε δραίηβι 1. Ρδὺυὶ] 
ψου]ὰ ργοῦδοῖν πᾶνε βαϊά βγβίθοσγη οὗ ἴπε 
ΟΒυτοῦ οἵ οὗ ἴδε πεῖν Ἄογεδίίοη 16 με ἢδά 
τηεδηὶ {Π|8. 

νεῖ. τ6. Ῥδὺϊ πονν φίνεβ ἴῃς ρστουπά 
ἴοσ ἴδε ἀεβίρηδιίοη οὗ δε ὅοπ 85 πρωτότ. 
π. κτίσεως. Ιῃπ Ηἰπιὶ τὰ πάντα ννεῖε 
οτεαῖϊεὰ. Ἐτογὴ 1Π|8 ἰξ (οἱϊονΒ τθαὶ ἴῃς 
ϑὅοη οᾶηποῖ ὃε ἃ οτεδίυσε, ἔογ ογθεδῖίοη 
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ 1. 

καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε " θρόνοι εἴτε ἢ κυριότητες εἴτε " ἀρχαὶ εἴτε 
Βεῖς ἴα ὁ δξουσίαι, τὰ πάντα “δι᾿ αὐτοῦ καὶ " εἰς αὐτὸν ἔκτισται, 17. καὶ 
ΝΤ. 

δ ἘθΡ: ἰ.21; 
4 Ῥοῖ. ἰΐ. το; [υάς 8. 

αοά, Βοπι. χὶ. 36; Ηδεδ. ἰϊ. το. 

ἰ8 ἐεχῃδυβίεά ὃγ {πε “411 τδἰηρβ᾽ ΜΠ ΙΟἢ 
ΨΕΙῈ 50 ογεαϊεὰ ἱπ Ηἰπὶ (“ οπιπεσῃ ἐχ- 
οἰυάϊε ογεδίυγαπι," Βεηρεὶ).---ἐν αὐτῷ: τΠ18 
ἄοεβ ποῖ πιεᾶῃ “ὉΥ Ηἰπι᾿. Τα ϑεῆβε 
ἰ8 ἀϊδρυϊεά. ὙΒε βοβοοίπιεπ, ἐοϊοννεά 
ΌΥ βοπὶς πιοάετῃ τπεοϊορίδπβ, ὄχρίδίῃ 
παῖ τπεὲ ὅπ ἰ8 {με διοπείγρε οὗ ἴδε 
ἀπίνετϑα, ἴδε κόσμος νοητός, ἴδε εἰετη δ] 
Ραΐϊζεγη δϊεσ ννῃϊςἢ τε ρἢγδίςδὶ υπίνετϑε 
δ48 Ὀθεδη ογεαῖθά. 80 Ρῇῃϊο πεϊὰ τπαὶ ἴῃς 
Ιοροβ νν85 ἴπε μοπὶε ψνδπεγείη ἴδε εἴεγηδὶ 
ἰάδαβ γεβίἀεά, Βυῖὶ ἴτ ἰβ ΌῪ πὸ πιεδῃβ8 
οἴεα τῃδὲ Αἰεχαπάγιαπ ἱπῆμσεπος σδη 
Ὅε ἰταοεᾶ ἰπ ἴδε Ερίβεϊιε. Ευγίπεσ, τῆς 
ποιίοῃ οὗ ογοδιίίοη 18 ποῖ βυΐδθὶα ἴὸ τῃ6 
οτὶρὶπ οὗ (ῃε ἰάε8] υπίνετβε ἰπ {πε ὅοη. 
ΠῚ τε ὅοη ννᾶβ ἔτοπι εἴθγπιν ἴμ6 Ὅτομα- 
ἴγρε οὗ {πε υπίνετβε, ἴπεπ ἐκτίσθη ἐν 
αὐτῷ οὐρῇϊ ποὶ ἴο ἢανε Ὀεεη υβεὰ, ὈοΙῃ 
Ὀεοδυθε ἴΠ6 δογὶϑδὲ ροϊπίβ ἴο ἃ ἀεβηΐϊε 
εἰπε δἀπὰ τῆς ἰάεα οἵ Ἵγεδιίίοῃ ἰβ ἰΐβεῖ 
ἱπαρρ] δῦ. Βυῖ δὲ ἴδε ἰάδα] υπίνετβε 
ΨΆΒ Αἴ ΒοπΊε {ἰπ|ὲ ογεαῖεά ἴῃ τε ὅοη ἰδ 
δηῃ ΒΙρδΪν ἱπιργοῦδῦϊα, ἰζ ἰξ ἰ8 ὄἐνεῦ δῇ 
ἱπιε! Πρίδὶε, ἰάεα. Αρδίη, ἴῃς β8εῆβε οὗ 
ἐκτ' ἰ8 σοπιίγοϊ]εὰ Ὁγ τδδὶ οἵ κτίσις, 
ὙὨΙΟἢ ἀοα8 ποὶ τοῖον ἴο ἴδε ἰάδ8] υπίνετγβε. 
[τ τηυϑὲ τπογεΐοσαε τεαῖεσ τὸ τπ6 δοῖυδὶ 
ογεδιίοη οὗ ἴδε υηΐνετβε. 1 Ῥδὺὶ παὰ 
ἱπιεπάεἃ το βρεὰκ οὗ {πε γϑδ᾽ βαϊίοη ἴῃ 
ογεδιίοη οἵ τπε ἰάδδὶ υπΐνετβε ννίςἢ πδά 
ἰῃ ἴῃς ϑοη [18 εἴδεγηδὶ ποῖης πὲ νουἹὰ 
Βαᾶνε βαϊὰ ἐξ αὐτοῦ. ΟἸδεῖβ (Μεν., ΕἸΙ., 
Μουε) ἴακε ἐν αὐτῷ ἴο πιεδῃ 5ἰπιρὶν πὲ 
τῆς δςοῖ οὗ ογεδιίοη ἀερεπάεά ᾿δυβαὶν οα 
πε ὅοη. Τῇηὶβ 'ἰΒ βεσπᾶρβ ἴῃ6 βαΐδει 
ἐχρίαπαϊίοη, ἕοσυ Ηδυριβ ἱπιεγργεϊδείοη 
τῃδιὶ δρατὶ ἔσγοπὶ Ηἰβ Ῥεγβοη ἴπεγα ννουϊὰ 
δᾶνα Ὦ πὸ οτοδίίοη, θυ ψ Ηἰ8 
Ῥεζβοῃ ογεδίίοῃ νν88 ἃ πεςα}βϑιϊυ --ἰπ οἵδοσ 
Μογάβ, [πὶ ογθδῖῖίοπ Ψν88 “ ρίνθη" ἰῃ 
ΟὨγίβιε---ϑεθ πβ ἢ τῆς δοτίβε δηὰ {πὰ 
«δοίςε οἵ ἴδε νοζγὰά ἐκτίσθη ἴο Ὀε ἰη- 
Τοπδίϑιεπε νυν τῆς εἴεγπδὶ εχίδίεπος οὗ 
τῆς 8οη.---τὰ πάντα, ἐ.ε., [ῃς υπίνετβε ἴῃ 
118 νυϊάεϑε βεπβε τεραγάεὰ 45 ἃ Ἷο]ϊδοῖῖνα 
ννὨοΐε.---ἐν τ οὐρανοῖς κ. ἐπὶ τ. 
ἧς. ΑΒ 1Ἰρπεῖοι ροἰπεβ ουἱ, “ 4 οἰ Δ58ὶ- 
οδἰίοπ ὉΥ ἰοσαΙεν,᾽" 816 τὰ ὁρατὰ κ. 

τ. ἀόρατα ἴ8 ἃ “ οἸΔ551 Ποδτίοη ΒΥ εββεηςε᾽". 
Τῆς ἔνο ἀο ποῖ ργεοΐβεϊυ οοτγεβροηά, ἔοσ 
πε ἀϊνίβίοπβ οσοββ εαὺῇ οἵπεῖ ἴο βοῃὴα 
εχίθηϊ, ᾿μουρῇ βοπιὲ σοηῆης ἴῃς (Πὶπρ5 
ἴῃ πεάνθῃ ἴο ἴπε νου] οὗ βρίγίῖβ, δηὰ 
τδε ἐπίπρβ ου δαγίῃ ἴο ἴδε ννοτ]ὰ οἵ τηεγ, 

ς ἴδ. τὸ, 16; τ ὕος. χν. 24; Ἐρῆ. ἱ. 21, {. το, νἱ. 12; Τῆς, .ἱἷ. αν ἀγγέλοι 
νἰτἢ ἀρχαι, οπι. νἱϊ!. 38 νυ εξουσιαι ; τ Ῥεῖ. [1]. 22. 2. Βεν ἱ, εἰ οἵ 

ε Οἵ εδε ὅοη, οοἷΐν δετε; οἵ ἀοά, Βοχα. χὶ. 36; σ᾿ ὦ ψϊξ. 6. 
ἃ τ (οι. νἱϊϊ. 6; Το ἱ. 

ἴπ ψὨΐΟΝ οάδε πεν Ψουϊὰ 
ἴο ταϊπρ8 ἱπνίβῖθ]ε δὰ τπὶπρβ νἱβιδὶε. 
Αραΐπϑι τπὶβ βεὲ ἄῦονε οὔ π᾿ κτὶ 
εἶτε θρόνοι κιτιλ. ΤῊΪΒ ἰδ ποῖ 88 
εἐχῃδυβεῖνε ἀςβηϊίοη οὐὗἨ τὰ πάντα, ἴος 
Ῥδυ] 5εϊεοῖβ ἔοσ πιεητίοη ἔποβε Ἵσεδῖαγεξ 
το ψνῆοπὶ ψοσβϊρ ννᾶ8 ρδίὰ δγ ἴπε ἔδίβε 
τεδοῆεῖβ. ὙΠῸ ΠΑΠΊΕΒ, 85 ἴῃ δι παΐδτ [ἰξῖ5, 
ἀεποῖς δηρεῖὶβ δηὰ ποὶ ελτιδ]ν 
Εοσ βοσις οὗ ἴμεπὶ οσςὺς ἴῃ [εὐν8ἢ δηρεὶ- 
οἷοξυ, ἀπά ἃ τείεγεῃοε ἴὸ βάσιν ἀϊρηί- 
τίδ58. νου Ἱά Ὀ6 ἱγγεΐανδης τὸ ἴμε ροΐεπιοδὶ 
Ῥύγροβε οὗ τῇς ραββᾶρε. Τῆεϑβε ληρεῖς, 
Ῥδυΐ ἱπείβῖβ, 80 ἴδ ἔτοπι δῬεὶπρ βυρεποῖ 
οἱ ἐ4υΔ] ἴο ΟἾγίβὲ, ννεῖε ἃς ἰηΐεγίοι ἴὸ 
Ηἰπὶ 45 ἴδε ογεδίυσε ἰβ ἴο τς Οτεδῖος. 
ΤΒΕΥ ονεά τμεῖγ νεῖν εχίβίεποε το αι, 
πὰ οουἹὰ ποὶ τβετείοσε ὃε αδἱἱοννεά ἴοε 
οπε τηοπιεηΐῖ ἴο ὑβυγρ Ηἰβ ρίδοε. [6διῖ- 
ἔοου τῆϊπκβ ταὶ Ῥδὺ! ἰξ ἐχργεββίῃρ πὸ 
ορίπίοπ 85 ἴο τπεὶγ οδ)εςιῖνε εχίβίεηςς, δυϊ 
18. βἰπιρὶν τερεδιϊπρ βυδ)εςῖῖνε ορίπίους; 
δηά παι ὈοΙ᾿ Πεγε δπὰ ἴῃ ἰϊ. τ8 δε βου 
ἃ “5ρίτὶϊ οἵ ἱπιραϊίεπος νι τδῖ8 εἰλδο- 
ταῖε δηρεϊοίορυ ". Βαϊ ἱπ ἕλος οἵ ἴδε 
ἀειδι!εὰ ὑργοοῖ ἴμδὶ ἢε δοςεριεὰ {πε ἀοο- 
εἰπε οὗ νδτίουϑ ογάειβ οὗ δηρεὶβ (είνεῃ 
τηοβὲ {γ ὉῪ Ἐνειηρ), τιῖϊβ ςάπηοὶ δὲ 
τηαϊπιαϊηεὰ, ποῖ 18 ἴμετε ΔΠΥ Ῥοϊεταϊοδὶ 
τεΐεγεπος ἰη ΕΡΉ. ἴ. 2:. [τ πιᾶῦ ὃὲ 4υε5- 
τἰοηεά ψπεῖμε δὴν ἰηέεσεποε οδη δὲ 
ἁτγαννῃ 85 ἴο ἴπε ογάες οὗ ἴδε τδοκβ οἵ 
Δηρεῖὶβ, Τῆς ογάἄεγ ἴῃ ἴῃς ρδσγαὶ]εὶ ἰἰδὶ, 
Ἐρἢ. ἱ. 2σ, ἰβ ἀρχή, ἐ δύναμις, 
κυριότης, οη ννῃϊς ἢ Οοάει τεπιλεκα ἴπλι 
ἷπ Οοἱ. ἐς αυαβιίοῃ 15 οὗ οτεδίοη ὉῪ 
ΟὨσῖβι ἔγοπι νῆοπι 411 ργοςεςὰᾶ, πεῆςς ἱδὲ 
επυπιετδίίοη ἀεδοθηάβ; Ὀυῖ ἴῃ Ἐρδ. οἵ 
τπε δϑοεηδβίοῃ οὗ ἴδε τίβεπ Οδπγῖβι ἀθονε 81] 
οτάεγβ, βεπος ἴπε Ἔπυπιογδιίοη δδοεηΐβ. 
Βυε ἰξ πηυδὲ Ὁς υτρεὰ ἀραϊηβὲ τμὶ5 ποὶ 
τπογεῖν τπδὶ οὐΪν ἴῆγεε οὐυἱ οὗ τῆε ἴους 
τ|168 ςοἰποίάς, Ὀυς τδδὶ τῆς ογάες ἰβ ποῖ 
ΠΥ ἱηνεγιεά. Ῥοββι δῖ Ῥδὰϊ επιρίογβ 
Βετα ἴδε ογάεσ οὗ ἴῃς ἴδῖϑε τεαςἤῇεγβ (50 
ΚΙ). Ὑδε ογάεγ δρραζεπεὶν ἀεβοεηάε, δαὶ 
ἴξ 15. φυεβιίοπδδῖς {{ τῃϊ8 5 ἱπέςξητίοηδί, 
ἴον 1 ἔπε Βίρῃεβι ογάεγβ ὑνεῖε ἱπίσσιος ἴὸ 
ΟἸγίβε, α ζογέϊογέ τπὰε ἴοννεσ τνουἹὰ δε. 
θρόνοι: τᾶκεη ὃν δοπιε ἴὸ δε ἴδε μὰ πε 
οὗ τδε ἴἄτοπε, δαὶ ἰ8 δῆρεὶς ψῆο, ἧἴκε 
τα οδογυδίπι, θεᾶς ἰῃς τῆτους οὗ Οοά. 
Βυῖ ἐξ ἰβ πιο Ῥγοῦδθὶε ὑπαὶ ΤΠΕΥ ἅτε 
ἴῆοβε βεδῖδα οπ ἴξσοπεβ (ς΄. εν. ιν. ᾳ 
Οπ τδεβε ογάειβ, ς΄. δε διαυονὲς Ἑποκᾶ, 



17. 

Χχ,, σα. [Ιπ ἴδε βενθηῖ Βεάνεη Ἐποοῦ 
ΒΑ “Δ νΕΙῪ σταδὲ ᾿ἰρῃς δηὰ 4]} {πε ἤετυ 
Βοβῖβ οὗ ρτεᾶὶ διοῆδηρεῖβ, δπὰ ἱποοῖ- 
Ρογεδὶ ροννεσβ δηὰ ἑογάςλίῤε απάὰ ῥγὶμοὶ- 
βαϊδεδες αμπα ῥοισεῦς ; ἙσἈετυδὶπι ἀπά βεσα- 
Ῥδῖπι, ἑλγομές ἀπ τῆς νναῖςῃέαπεβ8 οὗ 
ΤΆΔΠΥ αγεβ᾽. ΑἾβο Επο.ῆ, ἴχὶ., το, “" δπὰ 
411 τῆς δηρεὶβ οὗ ῥοῖσεῦς πὰ 411] ἴῃς δηρεἶβ 
οἵ ῬΌπΘ αι δες "᾿ς Τεσίς, χὶ,, Ῥαέν. 1, ευἱ., 
3, ἐν τῷ μετ᾽ αὐτόν εἰσι θρόνοι, 
ἐξουσίαι, ἐν ᾧ ὕμνοι ἀεὶ τῷ Θεῷ προσ- 
φέρονται. ---κυριότητεφς: ΔρράΑΓεπΕῪ 
ἰπίεγίοσ ἴο θρόνοι.--ἀρχαὶ . . . ἐξο- 
νσίαι ἀϑμαῖν οσοὺγ τορεῖπετ δπὰ ἰπ τῃ 15 
οἵάει.- -τὰ πάντα... συνέστηκεν: 
τῆγοννη ἴῃ 45 ἃ ρδτεηιμεβίβ.---δι᾽ αὐτοῦ. 
ΤΗΣ ὅοη ἰ8 ἴπε Αρεπὶ ἰπ Ἵγεδιίοη (οὐ α 
Ὁον. νι. 6) ; τ 15 ἀεβηἰτεῖν βιδῖθβ ἴπ6 Ῥσα- 
εχίβίεποε οὗ ἴῆε ὅοῃ ἂπὰ δβϑυπιεβ ἴδ8 
ΒΌΡτοΠΊΔΟΥ οὔτπε Εδίπεσ, ννοβε Αρεηῖ τῆς 
ϑοη 15.--εἰς αὐτὸν. Τδι τε ὅοη ἰ5 
πε ροδὶ οὗ ογεδίίοπ ἰβ δὴ δάνδπος οπ 
Ῥδυϊ᾿Β ργενίουβ τεδοῃίπρ,, ννϊοἢ πδά Ὀδεπ 
ἴδαι ἴῃς ροδὶ οἵ τπε υπίνειβε ἰβ αοά 
(οι. χὶ. 36; οἴ τ Οος. νὶϊϊ. 6, ἡμεῖς εἰς 
αὐτόν). [ἰ ἰ8 υτρεὰ ὃν ἩοϊτΖηηδηπ ἀπά 
οἴδετβ 85 ἀεοϊβινε δρδίπϑε τῆς δυϊπεπεὶςὶ ν 
οὗ (δε Ερίβεῖϊε. δβ 1' βίαπάβ. Βυῖ ἱπ ᾿ 
Οον. χν. 25 54. 4}1 {πὶπρβ ἢᾶνε ἴο Ὀεσοπια 
βιδγεοι ἴο ἴπε ὅοη Ὀεΐοτε ΗἜ μαπάβ ονεσ 
τῆς ἰπράοπι ἴο ἴδε Εαΐπεσ. Ννὲ δηά 
ἴδε βάτῆε ἵπουσῆι ἰη Μαῖε. χχν ΐ. 18 πὰ 
ΗεΡ. ἰ!. 8. Απά, 45 ΟἸιγαπηαγε δηὰ οἵπεσβ 
Ροΐπει ουΐ, ἱπ 1 ὅοτγ. νἱϊ!. 6, δι᾽ οὗ τὰ 
πάντα ἰ5 βδἰά οὗ ΟὨτῖβε, θὰϊ οἵ αοἀά ἰπ 
Κοπι. χί. 36. Ὑεῖ τηϊ8 ἀϊβεγεηςς 15 ποῖ 
υοϊεὰ το δον ἴῃδὶ Κοπιᾶπβ δπὰ (οσίη- 
88 σαπποῖ θὲ ΌῪ ἴδε 884π|6ὲ παπὰ, δπά 

1 ἰδ ἐᾳυδ!ν 16 μι εἰπγαῖε το ργεβ8 εἰς αὐτ. 
858 ἱποοηϑβίβιεπι ἢ Ραυ]πε δυϊπογβῃίρ. 
-π-ἔκτισται. Τῇῆε ρετίεςϊ, 45 ἀϊβιίποι 
ποτὰ ἴῃς δογίβε, ὄχργαεββεβ ἴῃς δδίἀϊῃρ 
τεϑυῖς 88 ἀϊδβιίηςι Ρ πε δοῖ δὲ ἃ ἀε- 
πἴτε ροΐϊπι οἵ τἰπις (οἷ ]ομπ ἱ. 3, ἐγένετο 

Το] οννεὰ ὃν γέγονεν). Υ 
γεσ. 17. αὐτός ἐστιν. αὖτ. ἰ8 

επιρμαῖῖς, ες δπὰ πο οἵδεσ. 1 ἱρδείοος 
((ο]οννεᾶ ὃν ΝΜνεβίοοιε δηὰ Ηογε δηὰ 
ΕἸΠΙοου) δοςεπῖβ ἔστιν, “Ἠε οεχίβιβ,᾽" 
Οἡ δοοουηῖ οἵ τῆς ρῥγεβθηῖ, ἂπὰ ςοτη- 
Ρᾶτεβ ἐγὼ εἰμί (]οἴπ ν"1]. 58). Βαϊ τπετε 
ἐγὼ εἰμί Ξἰαπάβ. δἴοπε, ννῆεγεαβ ἤΠεῖα 
αὖτ. ἐστ. 8 ςοπιρίεἰεὰ ὃν πρὸ πάντων. 
Βεβίάεβ, ἴπεσε 8 πὸ οδ)]εοὶ ἰῃ ἴῃς δββεῖ- 
τίοη οὗ {δὲ εχιβίεπςε οὗ ἴπεὲ ὅοῃ ἤετσε. 
ὙΠε βεπβε οἵ ἐστὶν ἀερεηάβ ἴὸ βοπὶὲ 
εχίεηϊ οπ ἐπαὶ οὗ πρὸ πάντων. 1, 25 ἰ5 
υδυᾶ], πρὸ ἰΒ ἴΔκεη Βεῖα δ8 ἰεπΊροσαὶ, 
αὐτός ν»}}] Ὀς τῇς ῥὑγε-ἱποδγηδῖε ϑοῆ. [ἢ 
Βοννενεσ, νι Ηδυρι, τς θὲ ἴάκεη ἴο δββογὶ 
Βυροτιίοσιν ἰπ ταηῖκ, αὐτός νν}}} Ὀε τῆς 
εχαϊιεὰ Οπεῖβε, ἀπά πὰ ργεβεπὶ νν}}} ὃς 
υΐϊϊε τερυϊασ. [τ 8 υγρεὰ τῆδὶ ἴοσ {π|8 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ δος 

βοὴ οἴμες ρὑγεροβί[οῃ, βυς ἢ ἃ8 ἐπὶ οἵ 
ὑπέρ, ψουϊά ἢανε Ὀεδη ἐχρεοῖεά. (688 
βΑΥ8 παῖ ἰῃ εδςῇ οὔ τδς εἴενεη οἵπεσ ρδ8- 
βᾶξεβ ἰπ ΜΙ ἢ 1 οσσὺγβ ἰῃ Ῥδὺ] ἰδ 18 ἴασ- 
Ῥοζδὶ, απὰ ἴπ ἴδε οἵπες Ν.Τ. ραββαρεβ (37) 
ἴι ἰβ υϑεὰ οὗἩἨ ρίδος οἵ, ἃ85 βΈπεσδι νυ, οἵ 
τἰπις, ἐεχοερὶ ἴῃ [48. ν. 12, ᾿ Ρεῖ. ἷν. 8, 
ψνΏεῖς ἰτ ἰδ οΟὗἩ τὰπκ. [Ιε ἰ5. υβεὰ, 
Βοννενοσ, ἰῇ οἰδβϑίςδὶ ασεεκ ἱπ 1818 Ἰδῖῖοσς 
βοῆβαε. Ῥεσῆδρϑ ἰξ 'β8 βαίεβϑι ἴὸ δῖον ἴῃ8 
ξεπεγαὶ Ρδυϊΐπε ὑβᾶρε ἴο ἀεϊεγπιῖπα ἴδε 
86η86 εῖα. [π|ἢὶ8 οςᾶβε πρὸ 15 τετΏΡΟΥΔ] 
δῃὰ ἐστιν ἃ {ἰπ|ε}6885 ργεβθηῖ. πάντων ἰ5, 
οὗ οουγβα, πουΐοσ, ᾿ἴκα τὰ πάντα, ποῖ΄ 
τηᾶβου ἶπα.--σννέστηκεν: “ δΒοϊά το- 
βεῖπεν᾽". ὙὍὴε ὅ0ῃ ἰ5 ἴδε ςεπῖτγε οὗ ὑπιῖν 
ἴον ἴδε υπίνετβε. Ηε Κεερϑβ 8]} ἰῖ5 ραγῖβ 
ἵπ πεῖς ρτορεσ ρίαςς δπὰ ἀυς γεϊδιίοηβ 
δηδ ςοπιρίπεβ ἴπεπὶ ἱπῖο δὴ οτγάεγεά 
ψΠο]ε. Αραγῖ ἴτοπῃ Ηἰπὶ ἰξ ννου]ά ρο ἴο 
Ῥίεςεβ. Ρἢτο ἀβογὶθεβ ἃ βἰ πηῖϊαγ ἑαποιίοη 
ἴο ἴπε Τόοροβ. Ηδυρε τπῖηκ8 τῆδὲ τπὶβ 
τπουρῆς τπᾶὶ ΟἸγίβε 18. τπε ῥγίποὶρὶς οὗ 
ςοπεγεηςε ἴοσ ἴμπε υπίνογβε 8 ποῖ ἱπ ἴδ 
Ῥάᾶββαζε, ννῆϊςἢ πηεᾶῃβ Π0 πιοσζε ἴπᾶπ {παῖ 
Ηε 5υβιδίπβ ἴὶ (οὐ Ηεῦ. ἱ. 3, φέρων τὰ 
πάντα). 

Τῆς ἱπιεγρσγεϊδιίου οἵ νν. 1:5-17 ρίνεπ 
ΌΥ ΟἸτγαπηδγα βῃουϊὰ ποῖ Ὀὲ ραββεὰ ονεζ. 
Ηε εἰϊπιϊπαῖεβ τπῸ ἰάθα οὗ ρὑγε-εχίβίεποα 
ἴτοπὶ ἴδε ραβϑᾶρε, ἃἀπὰ 8δγ5 ἴδαὶ {πε 
τείετεποα 18 τπτουρπους ἴο ΟἾγίβὲ 88 
Βεάεεπιεσ. ἀοά δὰ ἴπ ογεδίίοῃ ἴο ργο- 
νἱάβ ὃν ἃ ρίδη οἵ Βεἀεπιριίοη ἔογ {πε 
δηΐσδηος οὗ δον! ἱπῖο ἴπ6 υπίνετβε, δπὰ 
οὨΪγ οα ταὶ ςοπάϊιίοη ςου]ά [ἰ τᾶκε ρἷδοε. 
80 βίπος Οἢσίβε [8 τῆς Βεάδβοσησσ, ογεδίίοη 
5 θαβεᾶ ὑροῃ Ηἰπ), Ης ἰβ ἴῃς πηεδη8 ἴο ἱξ, 
πὰ τε επὰ ννῃϊοἢ ἰδ ςοπιετηρίδίεβ. Ης 
οὐ]εοῖβ ἴο ἴῃς σοτηπιοη νίενν οἡ ἴῃς [ο]- 
Ἰοννίπρ ϑτουπάβ: (1) Εἰδενῃεῖε Ρδυΐ 
δρεδῖίβ οἵ αοά, ποὶ (Πγίϑε, αβ ηε Ογεδῖογ 
πὰ ροδὶ οὗ {πε υπίνοτγβε ; (2) Ρδυ] βἰδγίβ 
ποτὰ τμς ΟὨγίβε ἰῃ ννῃοπὴ ννα πᾶνε γεάδγηρ- 
τίοπ 48 πρωτότ. π. κτίσεως, Δηὰ [ἴῃ νέτ. 
18, ννϊο ἢ ταῖεσβ ἴο ἴῃς βαπ)Ὲ Ῥεβοῃ 88 
νεσ. 17, ες ἰβ ϑροκεπ οὗ 48 ἴῃς Ηεδὰ οὗ 
τπε Οδυτοῦ, τπογοίογα πὰ ςοπίεχε ἰ8 
Δραϊπϑὶ ΔΩῪ τεΐεσεποεα ἴο ἃ ὑγα-ἰποδγπδῖς 
ΟἸγίβε; (3) Ηε σδγεί!ν ἀνοϊάβ βαγίπρ 
τπαῖ τπεὲ ϑοη μᾶβ οτγεδϊεά 411] τῃϊηρβ, 
τπουρὰ Πα Ππᾶ58 ἴὸ οἤδηρε ἴῃς βυδ)εοῖ οὗ 
ἴδε βεπίεποα. [ῖπ σερὶγν ἴο (1) ᾿ξ πᾶν ὃς 
βαϊὰ τμᾶῖ τῆς ὅοη δςῖβ ἂἃ5 ἀρεηὶῖ οὗ ἴπε 
Ἑδίδογ, ἀπὰ 80 Ἵγεδιίοη την ὃς τεξειγεὰ 
ἴο εἰτῆεσ, δηὰ ἐδαὶ ψνῃ]]ε Ρδὺ! οοηῖεπι- 
ΡΙδῖεβ τῆς ἥπαὶ βυγγεηάεσ Ὁγ τῆς ὅοη οὗ 
τῆς Κίπράοπι ἴο ἴδε Εδίδεσ, ἢς α8ο οοη- 
ταπιρίδίεβ ἃ ὑσίοσ βιιδ)]εςτίοη οὗ ἐνεσυι 
το τῆς ϑοη. ΟἸ γαπιᾶγα Ὠἰ πιβεϊζ, οσ ἀποῖδες 
Ρύγροϑε, Ροϊηῖβ ἴο ἀρρᾶγεπι ἱποοηββίθπου 
ἴῃ ]ομη (71 οΒη ἱ. 2 ςοπιραγεὰ νυ ῖἢ εν. εἰ]. 
14, ἵν. χα, Χ. 6) ἀπά τπε δυῖμος οἵ Ἡεῦγεννθ 
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ἘΡΙαιο Κερ., αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ ' συνέστηκεν, 18. καὶ 
ἅπῖι, ἀε αὗτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας - ὅς ἐστιν ἀρχή,᾿ 
“ῃ Ῥαῖο, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς ὃ πρωτεύων, 
Νοε 2. 
ρυΐς γεν. ἀέυ. ἤαεν. τα. ε ἰκει.; ΧΧ; ΟἿΪΥ δατὸ ἐῃ Ν.Τ.; οὐ φιλοπρωτ., 3 δ 9. 

1 80 1η., Τὶ Ττι Γῆ 8, ν τῇ πεαεὶν 411 ἀποίεης δυϊμογίεῖεβ. ἢ ἀρχη: [Ὗ.Η.} 
νὴ Β 47, υπάετ ἱπῆμεηςε οὗ ἐστιν ἡ κεφαλ' 

(1. 2 οοπιρατεὰ νυν 1ἱ. το, χὶ. 3). {πῆ 686 
ντιΐοτ ἀϊὰ ποῖ πη ἔπε ἴννο νίεννβ ἰηςοπλ- 
βπρις ΜῊ Βῃουϊὰ Δ] Βᾶνε ἀοπε 80 ὃ 
πὶ τερὶγ ἴο (2) ἰξ πιὰγ ὃε ὑγρεὰ ἐμαὶ ῬΑ} 5 

ποῖά οὐ ἔδιε ρεγβοπδὶ ἰἀδητν οὗ ἴῃς ὅ0η 
ἷπ {πε βιδῖεβ τπτουσἢ ΨψΒίοἢ Ης ρδββεά 
ΜΆΒ ΒίΓΟΙ ' ΕΠοΟΌ ρΡἢ ἴο ἐπ 88]ε Ηἱπὶ τὸ ρἰἰάς 
ποτ οπε ἴο ἴδε οἴπεσ υνἱτουϊ ΔπΥ βεῆβα 
οἵ ἱποοηρτυγ. ΑΒ ἴο (3), ἴπε σῆδηρε ἴῃ 
ἴδε Ἰογπὶ οὗ βεηΐεηςα ἰβ ῬΡγοΌ Δ᾽ ἴο ῥγε- 
Ῥᾶτσε ἴοσ δι᾽ αὐτοῦ κ. εἰς αὐτὸν. ὙὝΠετε ἰ5 
ἃ 5 πη ]δγ οἤδηρε ἂἱ νεσ. το, ποτα ὅτι ἐν 
αὐτῷ ςοττεβροηάβ ἴο ὅτι ἐν αὐτῷ (νετ. 16). 
Ηἰβ οννῃ νίενν ἰ8 Ορξῆ ἴο ζδ14] οὈδ)εοιίοῃβ. 
[τ ἰ8 ποῖ οἰεᾶσ 1πδὲ ἴδε ογεδιίοῃ οἵ τῇς 
δηρεῖβ νῃὸ ἀϊά ποι [41] “νουά δὲ ςοηάϊ- 
Ὠοπδὶ οὐ ῥγονί βίο δεὶπρ πιδὰς ἴογ Κε- 
ἀετηριίοη, πος γεῖ δονν {Π18 τνουἹὰ ργονε 
ἴδε βυρεσιογεν οὗ τπὴε Κεδάδεπιεσ ἴο ἴδ εβε 
ἃηρεῖβΒ. ΤῊΘ ἱπβυρεγαῦὶς ἀϊβησυ εν, πον- 
ἐνεῖσ, ἰβ ἴῃδλι ἰἢς τπουρῆιὶ ἰδ 80 ἰδτ- εἰπε ὰ 
δηά ποῖ παίυγα!ν βυρρεβιεὰ ὮὉγ ἴπε νοσάβ. 
ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ςὯπ Βαγάϊγ δὲ 
ςοηδβίβιεπι Ἁ ἢ τῆς οτγεδιίοη οὗ ἔπε υπηὶ- 
νεῖβα ἰοπῷᾷ Ὀεΐοτε ἴδε ϑοὴ οᾶπιε ἱπίο 
εχίβίῖεποαε. Νοῦν Ἴοἂῃ δι᾽ αὐτοῦ πιεδῃ 
τεσεὶν τμδὶ τπε ὅοη νγ88 δῃ ἱπάϊβρεπβδθὶς 
ςοηάτξιοη ἴοσς ἴῃς οσεδἝου οὗ ἴῃς υἱπΐνογδβα, 
ἰξ ἱπηρ!]εβ δοῖῖνε ἀρβεῶου. ΝΟΥ 'ἰβ δὴν 
δάεσυδῖε ἐχραηδιίίοη οὗ τ. πάντα ἐν αὐτῷ 

στηκεν ρίνεη. Βεβίάεβ, ΡὮ1]. 11. 5-8 
Βυ ηςἰἜπΕγ ρσονεβ ἴπαὶ Ῥδὺϊ Ὀοϊϊενεά ἴῃ 
ἴδε ριε-εχίβίεπος οἵ ΟΒγίβε, απὰ δαὶ 
ΤΆΔ ΚΕΒ ἰἴ ἰες5 ἴῃδπ ὄνεσ 81 8 δδ]ε το ἴα κε 
1πε ραββαρε ἱπ οἵδες [δδη 118 ρ'δὶπ βεπβε. 
-Οεββ, ἰὲ πῆ ὃς δάάεά, εχρίδίηβ {παι 
τῆς βιβίδογη 15 ἴπεὲ ὁπὲ Ψῆο ορεῆβ ἴογ 
τδοβε  8ο ἔοϊον ἴπε μαι οὗ 1ΠΠππ, δὰ Ὁ 
Βὶβ σοπβεοσγδίίοη ἴο αοά τηδὲ ρυγοῃδβα 
ἔοσ ἴπεπὶ τῆς Ὠϊνίπε ροοά ρίεαβυσε. Εχοά. 
ΧΙ. 2, 12 54. ἀπά Νυπι. {ΠΠ. 12 54. ἃτα 
υοϊεὰ το Ῥτονε [Πίδβ, Ὀὰϊ πειῖπασ βᾶνβ 
δηγτῃΐηρ οὗ ἔπε ρυτοῦδβε οἵ Ὀϊνὶπε ἑλνουγ 
ἕοτ ἴποβα Ῥογῃ δέιεσ. Εχοᾶ. ἵν. 22 δηὰ 
Ῥβ. ᾿ἰχχχίχ. 27 4ῖὲ εἐχρίαϊπεά ἴο τηδᾶῃ, 
δοςογάϊη σιν, ἴμδὲ 15γ6] δἀπὰ Ὀανϊ ἃ, ποῖ 
πε παῖίοπϑβ δπὰ {πεῖς Κίπρβ, ἀσεὲ οδ]εςῖβ 
οὗ αοὐ β ροοὰ ρίελϑυτε δηὰ σηεάϊδίοσβ οὗ 
ἴτ ἴο τῆς ννοτϊά. πρωτότ. π- κτ. ἰ8 ἴπετε- 
ἕοσε εχρ᾽ αἰπεὰ 48 ἴῃῆε ὀρεπεσ οὗ ἴδε ρδῖῃ 
οὗ π᾿ δπᾶ πιεάϊδιον οὐ αοάβ ἴονε ἴο 
ἜΝΕΙΥ ογεδίυγαε. Βυῖ τΠ]8 18 ἴο ονεγίοοῖκ 

ἢ. 

ἴδε ἕδος τθαῖ ἴῃ 8. ἰχχχίχ. τε δγβιδοσῃ 
ἰ8 γῖμεῖ ἀεῆπεά 45 τς δίσμεβὶ οὗ ἴδε 
Κίῃρβ οὗ τῃε δλγίῃ. 

Νεσ. 18. Τῆς 2186 τεδοβεῖβ ποῖ οὐΪν 
ὙΤΟΠΡῚΥ τερτεβεηιεὰ {δε τεϊδιίοπ οὗ πε 
δηρεὶ ροννεῖβ ἴο {πε υὑπίνετβε, θυ πεν 
αϑϑιρηςξὰ {Π6π| ἃ [4136 ροβίτίο ἴῃ ἴῃς ψψοσὶ 
οὗ τεἀεπιριίοη δηὰ ἃ ἔβ᾽5ς τεϊδιίομ ἴο τῆς 
Οδυσοῃ. Ηξπος Ρδὺ] ρᾶββεβ ἔἕτοτῃ ἴδε 
Ῥτε-επιίπεπος οὗ ἴδε ὅοὴ ἴπ ἴδε υηΐνετϑε 
ἴο δρεδὶῖ οὗ Ηἰπὶ 8ἃ8 Ἠεδὰ οὗ ἴδε Βοάγ. 
Ηε ἴ5 ἴδ βυρτεγης 41|ΚῈ ἰπ ἴμε υηΐνεσβε 
δηὰ {πε Οπυτοῆ.--ὸλδλκεφαλὴ τ. σώ- 
ματος (ο΄. ἰἱ. το, ἘΡΉ. 1. 22, 23, ἵν. 15, 
16, ν. 23). Εοσ ΟἾγῖδβε ἃ5 Ηεδά βἰγηρῖυ, ψ 
1: Οος. χί. 3. Εογ πε ΟΒυτοἢ δ ἴμε θοαν 
οἵ ΟὨτῖβε, νεσ. 24, Ερῇ. ἵν. 2, σ ος. χίϊ. 27, 
Εοπι. χίὶϊ. 5. Εος ΟἸγίβιίδπϑ 45 πε τποση- 
Ὀεῖβ οὐ ΟἸγίβι᾽β Ὀοάγ, ΕΡΉ. ν. 30, σ Οοσ. 
χίϊ. 37. Ἐς ΟΠ σιβείδῃϑ 45 “58ε 
ταοτηδειβ οπς οὗ δποῖπος," οπι. χὶϊ. 5. 
ΒΥ 1818 τπεϊδρῃος οὗ "δε δεδά οἵ δε 
Βοάν ᾿" 8 τιεδηῖ {πᾶὶ ΟἸτίβι ἰβ {πε [οσὰ 
δηὰ Ευϊες οἵ Ηἰβ ΟΠυτοῖ, 115 ἀϊγεςτπα 
Ὀγαῖῃ, ρΡγοῦδο!ν αἷβο ἔπαὶ ἰϊβ ΠΠπὸὶ ἀερεπ 8 
οὐ οοπίϊπυεά ὑπο Ψἢ Ηΐ. Τῆς 
ΟΒυτοὶ ἰβ ἃ δοὰγ ἰῃ ἴδε βεῆβε ἴπαὶ ἰἰβ ἃ 
1ἰνίηρ; οτρϑηΐϊβπιὶ, ςοπηροβεά οὗ πιεσῃρετβ 
δ Ά}}ν ὑπιτεὰ τὸ ἐς οΟἴπεσ, βλς ἢ} πιεσὰ- 
θὲ ἢ Πἰ5 οντι ρος δπὰ ᾿πποιίοη, ε8. Β 
ἐββεπῖαὶ ἴο ἴπε δοάγ᾽5Β ρεγίεςϊ ἤεδίτι, 
δϑοἢ ἀερεπάεπι οἡ ἴδε τεβὶ οὗ με δοὰν 
ἴοσ 115 [:Ὸὸὶ ἀπὰ ννε]]- δεΐηρσ, ψ Ὦ16 τ8ὲ ῃοἱς 
οτραηΐβπι δηά δ}1} {πε ἱπάϊνϊ 4] πιετηδεῖβ 
ἀεγῖνε 411 ἐπεὶσς 11 ἴτοπὶ ἴδε Ηδδά δηὰ δοὶ 
υπάεν Ηἰβ συϊάδποε. Απὰ 458 ἴδε οὰν 
πεεάβ τε Ηεδά, ἴἰο θὲ ἴπε βουζος οὗ 115 
1 δηὰ τῆς ςοπίσγοϊϊεσ οὗ 118 δςεινίεῖοβ, 
δηά ἴο υπὶξν ἴῃς πλεπιθεῖβ ἱπῖο Δη ογραπὶς 
ΜΏΟΪς, 80 ἔπε Ἠεδὰ πεεάβ {πε Υ ἴο 
δε Ηἰβ ἱπβίσυπιθπὶ ἰπ σαστγίηρ οὐἱὐ Ηἰβ 
ἀεβῖίρπβ. [τ 15. οὔἱν ἰπ Οο]οββίαπβ δπὰ 
Ἑρδεβίαπβ δαὶ ΟΠγίβεὲ ἄρρεῶσβ 45 Ἠεδά 
οὗ τὰς Ομυτοῦ, Ὀὰὲ τῆς ἐπιρμδϑβὶβ ἴω Οοἷοβ- 
δ'8η8 ἰ5 οἡ ἴδε Ηεδάβῃϊρ, ἰη Ερδεβίδηβ οὐ 
τῆς ΟΠυτοῖ.--τῆς ἐκκλησίας: οἴξεῃ 
τάκεη 85 ἰῇ δρροβίτίοῃ ἴὸ σώματος. Ἐος 
τ:ηῖ8 γε βῃουϊὰ ανε ἐχρεςιϊεά τ. σώμ. 
αὐτοῦ, τ. ἐκκλ. (οὐ νετ. 24). [ἴ τᾶν αἷ50 
δε ἴᾶκεπ 48 Ἔερεχερεῖῖοδὶ οἵ σώματος (50 
νεῖββ. δηὰ Ἡδυρὶ, ψ8ο αὐυοῖεβ τ Οος. ν. 
8, 2 Οοτ. ν. 5, Εοπῃ. ἵν. ΙΙ, ΥἹ]. 21, χν. τό 
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10. ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, 20. καὶ δι᾿ " Οπὶν 
Βεζε, νασ. 

αὐτοῦ ἢ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, ' εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ τος 
ἴῃ οἰαβα. 

οὐ ΒΙΡ. ΟΚ. ΕἸβενῆεσε ἰῃ Ῥδὺ] καταλ., θυϊ Εοπι. ν. τὸ (δὲδ); τ Οος. νἱΐ. τσ; 2 σοσ. ν. 18-20 (ἐεγ) 
οὐ]ν. 

85 ΡΔγΆ]1εἾ8, 411 οὗὁἨἩ νος, βονενεσ, ἅτα 
ποῖ οἰεαι). ἐκκλ. ἰβ πεῖε ἴδε ὑπίνεγβδὶ 
ΟΒυτσοῆ.---δς ἐστιν: ᾿παβπιυςἢ 85 ε ἰ8. 
Ῥαυὶ ἰβ ρίνίπρ ἃ τεᾶβοῃ οσ ἴδε ροϑβίτίοπ 
οὗ τπε ὅοη 48 ἡ κεφ. τ. σώματος.-- 
ἀρχή ἰδ ποῖ το δε ἴδκεη ἴῃ {με βεῆξβε οὗ 

χή;, ΠοΥ ἰβ ἴδ ςεγιαίη ἴδδὲ ἰξ ἢδ8, 28 
Γλρμοος δηᾶ οἴμεῖβ ἐπί πκ, {πὸ βεπδε οὗ 
οτἱριπδιίηρ ρόοννεσ. [1 ἰβ ἀεβπεὰ ὃν 
πρωτότ. ἐκ τ. νεκρῶν, Δηάἀ [Π]8 Βε6ΠΊ8 ἴο 
ἴδγον ἔπε βίγσεββ γαῖμες οἡ {πε ἰάεα οὗ 
ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ ἴπδπ τπδὶ οὗ ρυγίοσιυ. Τθοτα 
18. Ῥεγῇδρϑβ ἃ ἴδςϊξ γεέεγεηςς ἴο ἀρχαὶ (νετ. 
1τ6).--πρωτότοκοςᾳ ἐκ τῶν νεκρῶν: 
“ Βεβίθογη ἔγοπὶ δποηρ ἴδε ἀεδά ". [|η 
εν. ἰ. 5 νὰ πᾶνε ὁ πρωτότοκος τῶν 
γεκρῶν, νος Ὦ ΕΧργαδβεβ ἃ ἀϊβετγεηι ἰάεδ. 
16 πὲ ταπιροταὶ τεΐεγεποε ἱπ πρ. ἰ8 τε 
τῆοσα ῥγοππεηῖ, ἴπε πηεδηΐηρ ν}}}} Ὀς τμδὲ 
Ηε ἰβ8 ἴδε ἢγβί ἴο ρᾶ885 ουΐ οὗ ἴῃς ἀοπιϊπίοη 
οὗ ἀεαῖῃ. Βυϊ  βονετείρηιν 18 ἴῃς ἰεδά- 
πᾳ ἰάεα, [με πχεαπίηρ ᾽8 1ῃδἱ ἔγτοπὶ ἀποηρ 
1δε ἀεδά Ης [458 ρδεβδεά ἴο Ηἰβ ἴἤγοης, 
ψΒεσε Ηδ γεῖρηβ 88 ἴδε ᾿ἰνίηρ Ιψοτά, ννῆο 
8ι258 ονεῖιςοπιε ἀδδίῃ, ἀπά ψῇο, δεΐογε Ης 
βυττεηάεσβ τῇς Κιηράοπι ἴο τῇς Εδίδπεσ, 
Ψ1 ἀρ 5} 11.--ἶνα. .. πνς ὑὴ 
δε ρυζροβεὲ ἔοσ ψῃϊο ἢ Ηε ἰβ ἀρχή, 
πρωτότ. ἐκ τ. νεκρῶν. Ηε ἴ5 βυρτζεπὶε ἱπ 
τῆς υηΐνετβε. Ηε δι48 ἴο ΒεσοπΊα βιρτεπια 
ἴῃ τεϊδιίοη ἴο τῆς Οδυτοῆ. αὐτὸς ἰδ 
ετηρῃδιὶς ; ἐν πᾶσιν πευΐετ ποῖ πηδβου πα, 
ου δοοουηῖ οὗ πε ςοπῖεχί. 

νεῖ. το. Τῆηῖβ νεῖβαὲ ψ ἢ νεῖ. 20 
βδοννβ δον ἴπε ὅοὴ νγνᾶβ δ0]ε το μοὶ ἴδε 

ἱείοπ δββίρπεὰ τὸ Ηἰπὶ ἴθ νεσ. 18. 
ἔασιμεν, 1Π18 νεῖβε ἰεδὰβ ὉΡ ἴο νεῖ. 20. 
Τῆς τπουρῆὶ ἴδ τπεπ: ΑἹ] τπεὲ ΔΙ πεβ8 
ἄν εἷς ἴπ τῆς ὅοη, τποτεΐοσζα γεσοηῃο)]ἝἘδῖίοπ 
ςουϊὰ θὲ Δοοοτηρ  βῃεά Ἰπγουρῇ {πε ὈΪοοά 
οὗ Ηἰβ εοἴοββ, δπὰ 80 ἢε Ὀεοᾶπιε τς 
Ἡεδάοξιδε θοάν.--εαὐδόκησεν. Τῆτες 
νίενβ ἅτε ἰδκεη 48 ἴο ἴπε βυδ)εςὶ οὗ 
τῆς νετῦ. () Μεγεσ, Αἰΐξοσγά, {ἱρῃιίοοι, 
Οἰγάπιᾶγε, δυρι δπὰ ἴδε ρτεδὶ πιδ) οσν 
οὗ ςοτηπιδηϊδῖοσβ ΒΌΡΡΙΥ ὁ Θεός 88 ἴδε 
βυδ)εςι. (2) Ενναϊὰ, ΕἸ ςοῖς, ΥΝ εἶδ, 
ϑοάεη δπὰ Αθδοῖς τπῆᾶκε πλήρωμα {πε 
δυῦ͵εοῖ. (3) σΟοηγθεατε, Ἠοΐπηδηπ δπὰ 
Εἰηάϊαν βυρρὶν ὁ νΐἱός οἱ ὁ Χριστός. [ἴπ 
ἔανουτ οἵ (3) ἴῃς πίε Ἐπιρῃδβίβ οἡ ἴῃς 
βονετείρπῖν οὗ ΟὮγίϑε ἰπ {Π|8 ρδββαρε 18 
ὑτρεά, αἷδο παῖ ἰξ ργερᾶσεβ ἴῃε ΨΆΥ 
ἴοτ {πε τεΐεγσεπος οὗ ἀποκαταλλάξαι ἀπά 
εἰρηνοποιήσας ἴο ΟἾσίδι, ἰπ δοςοτάδηςε 
νι Ερδ. 1ἴ. 14-16, ν. 27. [ὲ ἰ8. δἷβο 

ἰ Ρεον. χ. το ; Ηεσγπιεβ ἴῃ 510. ; οὨἷν εγε ἱπ Ν.Τ. 

τῦς τπᾶῖ πε βυ )]εςῖ ἔτοπὶ νεῖ. 15 18, ἴοσ 
ἴδε πιοβὶ ραγῖ, ἐπε θοῦ. Βυῖ τῆς ὑδᾶαρα 
οὗ Ραυϊ Ἰεαάβ 8 ἴο τπίηκ οὗ τῃ6 Ἐδίποσ, 
ποῖ οὗ ἴῃς ϑοῦ, 88 ἴδε Οπε ννῆο ἔοσγπιβ 
18ε εἴεγηδὶ ρυσγροβε (ΕΡΏἢ. ἱ. 9, 2 Οοτ. ν. 
10). Νὸσ ἄοεβ νεσ. 20 στὰπ οῃ παίυσγαιυ. 
1 τε ὅοη ἰβ δε βυδ᾽εςς οὗ " ννᾶ8 ψε]]} 
Ἰεαβεά,᾽"" τπε οὈνίουβ ἱπιεγργείατίου οὗ 
" αὐτοῦ ἀποκ. ἰ8 ἴο τεσοποῖ]α τπσουρἢ 

πε ξυἴπε58, νυ ῃ]ο ἢ ἰΒ ΒίσὮΙν ἱπηργοῦδθίε. 
νε 5βμουϊὰ δοοοσάϊπρὶν πᾶνε ἴο ρῖνε ἴὸ 
δι᾽ αὐτοῦ ἃ τεῆεχῖνε δεῆδβε, δπὰ ἰγϑηβίδῖα 
“του Ηἰπηβε ἢ νυ ΙΓ ἢ 18. ργαπηπχδίὶ- 
ΤΑΙ Ῥοβϑίδίε, Ὀὰϊ ποῖ πδίυσαὶ. ὙΠετε ἰβ 
πε ατῖδεσ οὈ]εοιτίοη νυν ΒΙςΒ ἰξ 5Βμαγεβ ἢ 
ᾳ) τπδὲ ἃ οβᾶπρε οὗ βιιδ)εοῖβ ἴο τῆς ἰη- 
πίτῖνεβ 18 τεαυϊτεὰ, πλήρωμα δεῖπρ {πε 

βυδήεοι οὗ κατοικ., ΜὯ1ΠΕ τμδὲ το ἀποκατ. 
8 Θεός οτ νΐός. Βυϊι ἰΐ ἰ8 ἰε88 αννκννασγά 
ἴῃ { τδδπ ἴῃ (3), ἔοτ 1π6 ἔογτηεσ ἀοεβ ποῖ 
ταᾶκε ἴῃς ὅοη δῖ οπος ἴδε οτἱρίπδίοσ δὰ 
τῆς Αρεηῖ οὗ ἔπε ρίδη οὗ γτεςοποι]διίοη. 
Αραϊηβεὲ (1), θεβιἀε8 {πε οδ)εςτίοη ͵υ8ῖ 
ταεηεϊοπεά, ἱξ τηᾶν δὲ βαϊά πδὶ ἴῃς ςοη- 
βιζυοσιίοη ΨΠΠ εὐδόκ. 15 ἀπυδυλὶ, ἔοσ ἰ18 
βυδήεοι 15 εἰβαυνβεσε 'ἰπ {πε ΝΙΤ. {πὲ 
Βυρ)εοι οὗ τῇς (ο] ον πη ἱπβηίτῖνε (1818 
6118 αραϊηϑδι (3) 4150), δηὰ ἴμδὲ 'ἰπ ἃ 
Ῥᾶββᾶδε οὗ βυςἢ ἱπιροσίδπος ἴῃς βυδ͵εςι 
ςουἹά ποῖ ἢανε δε οὐ τεὰά. Βυῖ ἕο 
ἴδε οπιίββίοη οὐ ἴδε βυδήεοι Γἰρδείοος 
ζςογηρᾶγαβ 88. ἱ. 12, ἱν. 6. νῆαῖ, δον- 
ἜνῸσ, 8 ταῖν ἀεοίδίνε πῃ [18 ἕδνουγ ἰ8 
δε ἀΠπουν οὗ δοοερείπρ (2). ΤΕ εχ- 
Ῥτεββδίοη “"4}} («πὲ (Ϊπεββ 88 Ψ ]] 
Ῥίεαβεά"" 8. νεσὺ ϑίσαπρε ἱπ ἰἴβε!. Βυϊ 
ὙΒδῖ 18 ΠΌΘΟΝ δίσαηρετς 185 ἴπδι ἴῃς {0 1πε85 
ὙΆ5 ποὶ ΟΠΪγ ρίεαβεά ἴὸ ἄννε!! ἰη Ηΐπι, 
δυῖ τὨχουρῃ Ηἰπὶ το τεςοποῖϊς 411 τ πρ 8 
υπῖο Ηἰπι. Απὰά τπεὰ ΟὨΪγ παῖυγαὶ οουγβα 
ἰ8 ἴο τοῖεσ εἰρνηνοπ. ἴὸ ἴπε βυδ]εςὶ οὗ 

κ., δαῖ τῆς τηδβουϊης πλακεβ τς ἀϊ8- 
οὐδε ἴο τερατὰ πλύήρ. 48 ἴπαὶ βυδ]εςιϊ. 
ψνε ἐβουϊά τῃετείοτε ἰγαπϑίδίς “" αοά᾽" 
[οτ “τῆς Εδῖδεσ "} “ννᾶ8 Με] ρΙεαβεὰ "".-- 
πᾶν τὸ πλήρωμα. Οπ πλήρωμα {πε ἀε- 
ἰδοπεὰ ποῖς ἰπ Πἰρσπτίοοι, ΡΡ. 255-271, 
βῃουϊὰ δὲ ςοπδυϊιεά, «ἢ τδε οτος βπὶ 
οἵ ἰε ἴῃ δῃ δγίίοϊας οὐ “Τῆς Οπυτοῖ ἃ5 
18ε Εὐ1δ]πηεπὶ οὗ τε ΟἾγίδβε," Όγ Ρτοΐ. 
1]. Αγπιϊαρσε Εοδίπβοη (Εχῤοσίέον, Αρτὶϊ, 
1808), 4180 ΟἸ:γαπιᾶγεδ ποῖθ. [ἱρπιίοοι 
σραβ ἰπ ορροβίτἰοη ἴοὸ Επῖζβοπα ἴῃδι 
πλήρωμα Πδ8 Δἰνναγβ ἃ ρεηυϊηεῖν ραβδῖνε 
βεῆξε, ποῖ ἴδε ρβευάο-ραββίνε βεῆβε “ἰὰ 
4ο ταβ ἱπῃρὶεῖυσ᾽" ψ ῖο ἢ Ετίισβοπε ρᾶνα 



δηά Ερῇ. 
ἐδ. 12, ἵν. 18 ἰῇ Ν.Τ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ Ι. 

αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ 1 εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἶτε τὰ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 21. καὶ ὁμᾶς ποτὲ ὄντας " ἀπηλλοτριωμένους καὶ 

1 80 Τ. [ὙΝ.Η.], "α΄, Ἐν... ΝΥ 8. ἢ ΦΑΟΘΌΡΟΕΚΡ. δι᾽ αντον : οτηϊττεὰ ὃν [ωπ., 
τι. ἢ ΒΌΠΕΘΙ,, Ὁγ δποπηοεοιϊεϊδαυΐοη. 

ἰτ, ἀπά ψΒιο ἢ 8. ταῖν ἴδε δοῖῖνα “ἰά 
υοά ἱπιρίεῖ," ὃυῖ τπαῖ ὑνΠϊὶςοἢ ἰ8. οοπι- 
ΡΙειεά. Τῇε Ὀδβὶ5β οἵ τῆς ἀδοϊβίοῃ ἰ8 δαὶ 
Βυϊδιδητίνεβ ἰπ «μα, βίπος {πεν ἅσγε ἀε- 
τἰνεά ἔτοπι ἴπε ρεγίεςι ραββίνε, πιυδὲ πᾶνε 
ἃ Ῥαββίνε βεη8εὲ. Βυϊῖ, 48 Ργοΐ. Βοδίπβοῃ 
Ῥοϊπίβ ουῖ, ἴῃε8ε βυδβίδηϊτίνοβ ἤᾶνε τπεὶς 
βίεπι ποῖ ἰῃ «μα Ὀυὶ ἰπ -ματ, ἀπά ἵδετε- 
ἴοτε ἅτε ποῖ ἴο 6 Ἴοππεοιδὰ ψνἱἢ τ 6 
Ῥεγέεος ραββϑίνε. Ηξς τστεᾶςῃεβ ἴπε Τοη- 
οἰυβίοη (πὶ [ἢ ἃ ρεπογδὶ βιἰρηϊβοδιίοη ἰ8 
ἴο δε ϑουρῆϊ ἴοσ, ννεὲ πΊΔΥ ΒᾶῪ ἴπαὶ {πε 8Ὲ 
ὩουΠ8 τεργαβαηῖ “ἴδε γεσν ἐξ οὔ τῃ6 ἀρέποΥ 
οἵ ἴδε σοττεβροπάϊπρ νεγῦ ". {τῆς νετὺ 
ἰς ἱπισαηβιεἶνε πε βυδδιδηϊίνε Ψ1}] Ὁ 50; 
1 ἴὲ 18 τη βίεινες ἂἀπά ἴδε βυῤρβίδπενε 
οογγεϑροπᾶβ ἴο ἰἴβ οὔεςὶ ἴπε ποὺπ 18 
ϑβίνα, δυϊ [{τὴῆ6 βυι βίαπίϊινε 15 οἰ] οννεά 
Υ ἴπε οὔ]εςὶ οὗ τῆς νετΌ ἴῃ τῆς ρεηίτινα 

τ [8 δοῖϊνβ. Αςοοσζάϊπρ ἴο ἴῃς ἀουθῖα 
υϑ8ε οὗ πληροῦν το “ Π]] ᾽" ἀπά το “ Χ21Π] 
πλήρωμα πιᾶγ πέδη τμαὶ ΨὨΙοἢ Η}18 οἵ 
ἴῆδι ψ Ὠϊοῖ 1615, της δι] πα 55, Δ] Ιπηεπὶ 
ΟΥ̓ ΠοπιρΙεπιεηῖ. ΟἸτγαπιαγα σοπΊεβ ἴο {Π6 
ςοποϊυδίοη ἴπδι τς ννογὰ πηεᾶπβ ρεγίες- 
τίοη, δηὰ ἱπιεγργεῖβ {Π18 ρβαββαρε ἴο πηξδῃ 
ἴῆαι τάδ] ρεγίεοϊίϊοη ἀννεῖς ἴθ ΟὨσίβι. 
᾿Αςοοτάϊηρ!υ πα ἐβοᾶρεβ ἴδε απεϑβιίοη ναὶ 
Βεπίεῖνε δῃουϊὰ θὲ βυρρ!εὰ δέϊεγ ἰτ. 1ὲ 
ἄοεβ ποῖ βεέπὶ, ποινενοσ, ἔδαὶ τῆς ννοσά 
τρεδηΐϊ ΤΟΔῚ ρογίεοϊοη. Μϑὴν {πίηκ 
ἴδαι θεότητος 5ῃουϊά ες βυρρί!εὦ δῇἤΐξγ 
πλήρωμα, 45 ἰ5 δοίυδ!!ν ἄοπε ἱπ ἴΐ. 9. 
ϑεζίουβ αἰ βησυ 68 Ὀεβεῖ τΠἷ8 νῖενν. [ἢ 
νε {πὶπκ οὗ ἴδε εἴεγηδὶ ἱπάννε! ηρ, ννα 
τᾶκε ἰτ ἀερεπάεπι οἡ ἴῃς Εδίμετ᾽β ν]}, 
δῇ Ατίδπ νίενν, ννιςἢ ΡΔ0] βυγεὶν ἀϊὰ ποῖ 
δοῖϊά. ΑἸ οσὰ᾽ 5 τερὶν ἴο τῆ }8 (επάογβεὰ ὈῪ 
ΑΡΡοιῺ τῃδῖ δἱἱ ἐπὶ ἰβ τῃ6 ὅ0π᾽ 8 σὶρῃὶ 
“18. Ηἰβ Εδιμοτ᾽β μίεαβυσγε, δῃὰ ἰβ Ἔνεῖ 
τείξειτεὰ τὸ τπδῖ ρίεαβυγε ὃν Η ἰπι5ε1,᾽" 18 
ἀπγεδίπξ Ῥυϊ σορεπηῖ, ἕος εὐδόκησεν τεΐετ5 
ἴο ἃ ἀδῆπίιε ἄεδογεε οὗ ἴτε Ἐδίπεσ, δπὰ 
ἴδε οὈνίουβ πηεληὶπρ' οὗ ἴπε ννοτὰβ ἰ8 [δῖ 
1 αν πη ἴπεὲ Ἐδίδεγ'β ομοῖίσε νβοῖμεσ 
πε πλήρωμα Βμου!ὰ ἄννε!! ἴῃ ἐπε ϑοη οσ 
ποῖ. [{ππῖρῆϊ τείεσ ἴο ἴπὰ εχαϊιδιίοη οὗ 
ΟὨτίβε, ἰπ νοι τε ὅ0η τεϑυπιεά ἐπί οὗ 
ΜὨΙΟΏ Ηε Πδά ετηριεὰ Ηἰπιβεῖζ ἰπ {πε 
Ιποατπδιίοη. Τῆΐβ τννουϊά ἐοϊονν ἴδε τε- 
ἕεσεπος ἴο ἴδε σεβυγγεοιίοη ἴῃ νοῦ. δ. 
Βυϊ {πε ογάθγ ἀοεβ ποῖ ᾿πάϊςαϊε ἴδε ἴγὰε 
Ἰορίςϑὶ οὐ ςῃβγοποίϊοριςδὶ βεάᾷθεπος. ᾽ν. 

19, 20 ρίνε ἴε ρτουπά (ὅτι) οπ νν Ὡς ἢ 
ἴῃς 50π᾽8 υὑπίνεγβαὶ ῥὑσε-ἐπλίπεηος γεβῖβ, 
δηὰ νεῖ. 20 ἰβ αυἱῖξε ἱποοτηρδίδὶς ἢ 
1Π186 τοΐδγεποα ἴο πε εχαϊϊεὰ βίδιϊε, οο- 
οτἀϊπαϊεὰ δβ κατοικ. ἀπά ἀποκατ. ὅτε ὉῪ 
καὶ. Βυϊ πείϊπες ἀοεβ ἰΐ βαΐϊξ ἴῃς ἱποϑσ- 
πδῖς βίδῖε, ΠΟ 8 ἃ βίδλϊε οὗ εεἰζ- 
επιριγίηρ δηὰ Ῥερρϑτυ ; ὄνεῃ ἱξννε ςου]Ἱά 
διδοῖ δὴν νεῦὺ ἀεβηϊῖϊε τπεδηΐηρ ἴο ἴδε 
Ψνοσὰβ ἴἰδᾶῖ ἴῃ τῆς Ιποᾶγπαῖς ὅοη ἴδε 
Ἑδῖμεσ ννὰβ ρ᾽ϑαβεά τῆδι 411 τὴε ἔυ]πεβ8 οἵ 
με αοὐπεδά 5δοιϊὰ ἀννεῖ]. Ψννὲ βῃουϊὰ, 
τῃεγεΐογο, ὑγοῦδὈῪ τε θεοὶ τ8ςῈ νῖενν τμδὲ 
τὸ πλήρωμα πιεᾶπε {πε διπεββ οὗ ἴῃς 
ἀοάπεδα. ϑδϑίποε ἴῆες ςο-οχάϊηδϊε οἴδυβε 
Βρεᾶκβ οἴ γεςοποϊ]ϊδιίοη ἰπγουρῃ ἴδε Ὀ]οοά 
οὗ {πε ογοββ, ἰξ βεεῖβ ργοραῦὶς τπδὲ νῈ 
8ῃουϊά τεραγὰ νεσ. 19 88 δϑϑεσιπρ 5 ἢ 
δῃ ἱπάννε! ηρ' 28 τιδάς τΠ 15 ροββίδ]ε. γε 
βῃου]ὰ ἐπετγείογε ἢ Μεγεγ ἐχρίδὶπ τὸ 
πλ. 45 τῇς. διΙπεβ5 οἵ ρτᾶςε, “τπε ᾿ Ποῖς 
ελαγιοπιαίς γίολες οὗ Οοά " (80 αἷδο Ὀὲε 
νν., ἙΕδάϊε, ΑἸῇ,, Εἰπά].). Ηαδυριε ἐπὶπκ5 
τπαῖ {πε 8.11] σοπίεηι οὗ (μ6 Ὠϊνῖπα πδῖυσε 
8. τείεστεὰ το, Ὀυὲ τυϊἢ βρεοῖδὶ σεΐεσεπος 
το ἴδε Ὀϊνὶπε ρτᾶςθ, δηὰ 50 ἔδγ ἂς 
νὴ Μεγεσ. Ν᾿ ε βῃουϊὰ 4150, ἢ Μεγεσ, 
ἱπίεγργεῖ τῆς ἱπάννε! ἰπρ 45 μανίπρ τεέεσ- 
ἔπος ἴο {πε βεπάϊηρ οὗ τε ὅθ ἴῃ ἴδε 
ἱποδγπδιίίοη. Τηε Ἐδῖμεσ ννὰ5 ρἰεδβεεὰ 
ἴτπαῖ Ηε ββουϊὰ σοπῖε “ὑπ τπὲ τολοίς 
ἐγεασμγε οὗ Ὀὲυϊπε ργαςε". ΤὨυΒ εαυϊρρεά 
ΗἰΞ ἀδβϑίῃ ργεοουτεὰ τεςοποὶ!διῖοπ. (ε55 
ἴδ κΚαβ ἴϊ βἰπυ]αεῖγ, που ρἢ Πα ταϊπκβ, ὁπ 
τῆς ψδοῖε, {πὶ ἃ ρτδάνδὶ ργοςεββ ἰβ5 σε- 
ξεσσεὰ το. ΕἸἰπαϊαγ᾽ 5 τηοαά! βοδιίοη οἵἉ τη ϊ5 
πη ἔδνουτ οὗ ἃ τείεγεηοε ἴο ἴπε Αβοεηβίοῃ 
(ἴου νοῦ Πα σοπιρᾶγεβ Ερῇ. ἱ. 20-23) 
τηυβὲ 6 τεὐεςϊεὰ οἡ ἴπε ρστουπάβ πιεη- 
τίοπεά δρονε. Τῆε ἀεοτεε οὗ (ῆς Εδῖπε 
ΤΩΔῪ ὃε Βυρτα-τετηρογαδὶ, 35 Ηδυριὲ «δίῃ ΚΒ, 
ἴδε δογῖϑι Ὀείπρ υδβεὰ 45 ἰπ Εοπι. νὶϊ!. 20, 
τπουρἢ ἰξ 18 πῖογα οὈνίουβ ἴο ἴᾶΐκα ἐξ δἃ5 
τοίετσίηρ ἴο τῆς εἰπε μεη Ης τνᾶ85 5εῆῖ. 
Το οἴδετ ἱπιεγργεϊδιοπβ οὗ τὸ πλ. πᾶν 
Ὀς πιεπιϊοπεὰ. Ὑμεοάογει ἀπὰ οἱδμεῖ 
Ἑδίμεσζϑ, (οἱ ]οννεὰ Ὀγ βοσης τηοάεγηβ, να 
εχρίδἰπεά ἴὶ το τῆεδη ἴῃς σπυτοῆ. Βυϊ 
τὰς ἱπάννε! ἶπρ οὗὐὨἨ τε πλ. ρσγερασεβ {πε 
ΨΆΥ ἴοτ ἴπε σεοοποϊ]διίοη, ἰπ ςοπβεαύεπος 
οὗ Ὡς ἢ τπε ΟΠΌτΟΝ ἢγβεὲ Ὀεοοσηεβ ροβ- 
βῖδ]ε. Νὸοςσ οου]ὰ πλ. ὃγ 1ἴ861 τηεδη τῃϊδ8; 
ἴῃ Ερῇ. ἱ. 22 ἴδε τεέεσεπος 18 βΌρρ!εά Ὁ 



21. 

ἴδε σοπίεχι. Μοσα ροββίδ]ε 18 {πε νῖενν 
ἴδιαι ἰὰ τπδᾶηβ ἔπε πηίνεγβα -- τὰ πάντα, 
νες. τ6 (Ηοξη., Ογεσηεσγ, αοάεῖ, ΒΟ σοπὶ- 
Ῥάσγεβ “ἴῃς δαγίῃ 15 ἴῃε 1,ογά᾽ 8 ἀπά τῃε 
ἔαπεββ οὗ 1). [π τδδῖ σᾶδβε ἴδε ρεπίτῖνα 
βΒυρρ εὰ ννουϊὰ θὲ τῶν πάντων ἴτοπι νοῖ. 
20. Βαϊ τ ἴπε τεΐσγεηςε ἴῃ {π|8 Ὀ6 το ἴπ 8 
ΒΌΠΊΠλΐπρ ἃρ οἵ 41} τ πρβ ἰῃ ΟἸτίβε (ΕΡἢ. 
ἰ, 10), ᾿ξ 5 Ἔχοϊυδεά Ὀγ τε ἕδος πὲ τπὰ 
Ἰηάννε!πρ οὗ ἴπε διΐπεββ ἰ ςοπίεσηρογ- 
ΔπεουΒ νυ {86 ἱποαγπδῖε βῖδϊιε. Α πλογε 
Ρἰδυβίθ]ε ἱπιεγργεϊδιίοπ ννου]ὰ δε ἴο τε - 
μετὰ πάντα 45 ἀννεϊπρ ἰπ ΟἸγῖβε 
Ὀείοτε Ηἰβ ἀεαῖῃ, ἀπά ὃν βῃαγίηρ ἴῃδὶ 
ἄεδιῃ, διτδιπίπρ τεοοποιδείοη νυν αοά. 
Τῖβ ννου]ὰ θὲ δη εχιεηβίοη οὔπε Ρδυϊης 
τπουρῆς τῆδι 411 πιεη ἀϊεὰ νπεπ ΟἾσγίβε 
ἀϊεὰ (2 Οοτ. ν. 14). Βυῖ ἰξ ννουϊὰ δε Δη 
εχἴεῃβίοη ργες βεῖν σοσγεβροπάϊηρ ἴὸ {παῖ 
οἵ {πε βοορὲ οἵ γεἀεπιριίοη 'π νεῖσ. 20, ἴοσ 
ν ϊοῃ, ἱπάεεά, ἰξ νου]ὰ δάπι γα ν ργα- 
Ρᾶτε {πε ννᾶγ, ἴδε υπίνετβε ἀνε! ϊϊπρ 
1 ἴπε ὅοη ἴμαᾶῖ Ηἰβ8 ἀδαῖῃ πιρῃς δὲ 
υηΐνεγβα! ἰπ 115 εεςῖ8. Τῆδι ἴῃς ὅθ 15 
ποῖ οηἷγ Ηεδά οἵ τε τᾶςε, Ὀυϊ Ηεδὰ 180 
οὗ τδε υπίνεζβε, ἰ8 ἃ ἐδπη]ας ᾿πουρῆς ἴπ 
ἴδεβε Ερίβεῖεβ, ἀπά δ Ηἰ5 δοῖβ. γε να] !ὰ 
ἴοτ ἴπε οὔ 80 8150 ἔοσ {πε οἵπεσ. Νοιδίησ 
τῆογε ἰβ ἱπῃρὶεὰ ἔογ ἔπε τγεϊδίίομι οὗ τπε 
Ὀπίνοσβε ἴο ΟἾτίβὲ τπλη οὗἩ ἴδε γᾶςς, δπά 
ἰδ τῆς πιαὶπ βίγεββ δε ἴσον οἡ Δηρε8 
δηὰ τῆεη, ἴΠετα 5 ποιῃίπρ ἱποοπρτυουβ 
ἴῃ ἴδε ἰάεα. Ὑνπεῖμεσγ Ρδὰὶ νουϊὰ μανα 
υδεά ἴὲ ἴῃ {π|8 βδεῆβε νἱπουΐ ἤΏ]1ες ἐχ- 
Ῥίαπδιίοη ἰβ ὑποεζίδίπ; Ῥυϊ ἰπ ΔπῪ οᾶβε 
8 δεπῖτῖνε δ45 ἴο θὲ βυρρὶῖεά. Α υγῖποσ 
ᾳυεβιίοη πιυβὲ Ὀς ὑτίεῆν τείεσγοά το, ἐμαὶ 
οὗ τῇς οτίρίπ οὗ τῆς ἴεγπι. ϑενεσδὶ 
Βοβοῖδγβ τΠῚΠΚ ἰδ ννᾶ8 αἰγεδάν ἱπ 86 88 
ἃ ἰδοῃηΐςδὶ ἴεστὶ οὗ πε ἴα]5Ξε ἰεδςμεσβ δί 
πε εἰπε ἤθη τδς Ἰεϊῖες ννὰβ ψτιτῖθη. 
ΤΠΐβ ἰ8 ροβϑβϑίδῖε, ἀπά ἱπ [18 ἔδνουγ 18 118 
Δοϑβοϊυϊε υ8ε Βοτγα; Ὀυϊ, ᾿ 50, ἰξ 15 βίτξδηρε 
ἴδιαι Ρδυΐ βῃουϊὰ ἅδε ἴτ υνἱτἢ δυςἢ ἀϊβετεπι 
ΔρρΡ]ἰςατίοπβ. [τ ἰ8 πῆοσε ργοδδδίβ δαὶ 
18 οτίρίπ 18 ἄμε το Πίηι.--κατοικῆσαι. 
ΤὮςε ννοσὰ ὄἜχργεββϑεβ ρεγηδπεης δροάς 48 
ορροβεά το ἃ ἱεπιρογδσυ βοΐουση. Βεηρεὶ 
8805 ΔριΪΐ “δες ἱπμδδιιδιὶο δβὲ ἔμπάδ- 
τηεπίυπι σεςοηο τοὶ ᾿᾿. 

Νες. 2ο. Τὸ {τ8ϊ8 νεσβε Ἐρῆῇ. ἱ. το, ἰΐ. 
16, ἅτε ρδγεϊδ!ν ρᾶγα]]εὶ. [τ ΒΡ 168 πε 
δαβὶβ ἔογ με 80π᾿5 ργε-επηίπθηςς (νεσ. 18) 
π΄ Ηἰβ. τεςοποπηρ ἀεδιῇ. --- δι᾽ αὐτοῦ: 
τῆγουρ ἴῃς 8οη.--ἀἀποκαταλλάξαι τὰ 
πάντα εἰς αὐτόν. ΤῊε ςδοῖςε οὗ ἀποκατ. 
ἰπβῖεδά οὗ {πε τποτα ὑβι] καταλλ. 15 ἔοτ 
πε 86Κε οἵ βιγεηριπεηὶπρ ἴπε ἰάελ, απὰ 
ΌΥ ἱπβίβεϊπρ ου ἴπε Ἴοπιρὶεἴεηεββ οὗ ἴῃς 
τεςοποὶ!δξίοη δοςουηρ! 5η ας το ἐχοίυάε 41] 
τδουρδι τπαὶ τεσοποι!δεοη ὈΥ δηρε]β ἰ5 
πεεάδά τὸ βυρρίεπιεπε ἴδᾶὶ τηδᾶάε Ὁν 
Ομ γίϑε. Τἢε τγεςοποι]ατίοπ ἱπιρ] 165. Ῥσε- 
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νίουβ εβιγδηρεπιθηῖ, [τ 18 πε υπίνεγβαὶ 
ΒΜΕΕΡ οὗ 118 ραββᾶρα παῖ πιᾶκεβ 1 δῖ 
οὔςε ἐλβοϊηδιίπρ δη ἃ πηγβιεγίουβ. Νυπιετ- 
Οὐ ἐχρεάϊεπιβ πᾶνε θεεη ἀενίβεά ὈῪ 
εἐχερεῖεβ ἴο ἀνοϊὰ (ες ρἱδίῃ πηεαπὶπρ οὗ 
ἴδε ννοτὰβ, Τῆς παῖυσγαὶ βεῆβε 15 μὲ τῃ18 
τεςοποι Πδιίοη ἐπιργαςεβ ἴῃς ὑν μος ὑηϊ- 
νεῖβε, δπὰ δῆεςιβ ὑοτ τπίηρβ 'π πεάνεη 
δηά εἰΐϊπρβ οἡ ἴῃς εαγίῃ, ἀπά παῖ ρεᾶςε 
8 πιδάες Ῥεῖννεεπ ἴῃεπὶ ἂπᾶὰ Οοά (ον 
ΟὨγίβι). τΤῇε ροϊπὶ ψΒ ἢ οτεδίεβ ἀϊδῆ- 
Οὐ]Υ 18 ἔπε δβϑεγίίοη τπᾶῖ δηρεῖβ ννεσα 
ἴδ τεσοποὶϊςά. ϑοπῆε πᾶνε ενδάεὰ τῆ ϊ8 
ΌΥ ἱπιεγργεῖίηρ τὰ πάντα οὗἩ {πε τῃϊηρβ 
ἴῃ δάνθῃ Ὀεΐονν τῆς δῆρεῖβ ἀπά ἔποβε οὔ 
εαγῖῃ δεῖονν τηᾶπ. [τ πχσῃὶ δε ροβϑβϑίθ]ε 
ἴο Ῥάγδῖ]εὶ (Πς Ἰδιῖεγ ταςοοποϊ]διίοσ νυν ἢ 
Ῥαυ}}8 Ῥγοόρβεουν οὗ τῆς ἀεϊϊνεταποε οὗ 
δπὶπηδῖε δπὰ ἱπδηϊπιαῖε πδίυγεα (εχοϊυάϊη 
τλδη) ἴτοπὶ ἴπε Ῥοπάδρε οὗ ςοτγυριίοη 
(Εοπι. νἱϊϊ. 19-23). Βαϊ τπε ἵννο ὅγε ποῖ 
Ἰάδεπεῖοαδὶ, ἔοσ οπα ἰ5 δηᾶ ἴῃς οἵμεσ ἰ5. ποῖ 
ἐβοδαϊοϊορίςαὶ, ἀπὰ σεςοποι]διίοη ἰ8 ποῖ 
ἀεϊίνετδηςε ἔγοτῃ {πε Ὀοπάδρε οὗἁὨ οογγὰρ- 
ἴοπ. Απά {Πἰ8 Πεῖρβ υδ Π{π||ὲ ἴο Ὄὀχρί αἰῃ 
ΜΠ δὲ ἴπ6 σεςοπο ]διίοη οὗὨ 41] {πίηρβ ἴῃ 
πεάνβ ἰ8β. ΝΌΟΣ ἰβ ΔΥ δυςῇ [ἰπιϊτατίοι 
Ἱεριεἰπιδῖε ; οπ ἴῃς οοπίγαγυ, ἰτ 18 ρῥγε- 
οἰβεὶν ἱπ τῇς ορροβίτε ἀϊγεσιίοη τἰπδὶ ΔηΥ 
᾿πιϊδῖίοα νου ά μαννα ἴο Ὀ6 πιδὰς ; ἔογ ἰῇ 
18 111 8εῆβε σϑοοῃο]διίοη σἂπ ΟΠ ὃς 
οὗ Ῥεΐπρβ ἐπάοννεἀ υνἱτἢ τηογαὶ ἂπά βρίτί- 
ἴμ δ] παῖυτα. [ἢ νν. 16, 17 δηρεὶὶς ροννεῖβ 
ἃ: Ἔχρ] ἐγ ἱποϊυάδεά ἰπ τὰ πάντα. [τ ἰ5 
Ρδίῃ ὑπαὶ εἰς αὐτὸν ἐχοϊυάεβ τΠε νίενν 
τπδῖ ἃ τεοοποι]διίοη οὗ δηρεῖβ δηὰ πηεη 
ἰ8 ἱπιεπάεὰ. Τηὶβ 18 80 Ἔνεὴ ᾿ ψ ἢ 
ΟΠ γυβοβίοπι. δηὰ οἵπεῦβ (Ἰποϊυ προ ἀρραγ- 
ἐπεὶν ΑΡΡοῖῦ) Με πιᾶκε τὰ ἐπὶ τ. γῆς ἀπά 
τὰ ἐν τ. οὐραν. ἀερεπὰ οὗ εἰρηνοπ. Εοτ 
τηϊ18. 51}}} ἰεᾶνεβ ὑπεχρίαἰπεὰ ἀποκ. τ᾿. 
πάντα εἰς αὐτόν, νν»ϊς ἢ πγλκεβ (ἢς Γεῖετ- 
ἐποε ἴο δηρεῖβ ὑπάεπίαδιε. Βεπρεῖ᾽β 
ποῖε, “Οεγίιπ) εδὶ δηρεῖοβ, δεὶ Δπιίςοβ, 
ξυἶϊδβε ἱπὶπιίοοβ ποιμπὰπὶ Ὠεοὸ ἱπέεη- 
ΒΟΓΌΠΙ,᾽᾿ ΠΊΔΥ ὃς μενον τὰς. Βυὲῖ 18 
ἱγγεΐεναπι ἤθγε, ἔοσ οπἱγ ὃν ἰογοῖπρ ἴδε 
ννοτάβ οδῃ εἰρηνοπ . . . οὐραν. ὈῈ τε- 
βατὰεὰ 48 οἴμεγ ἴδῃ ἐρεχερεῖοδὶ οὗ τῆς 
Ῥτεοεάϊηρ οἴδυδβε, δηὰ ἴῃ ρασιίςυϊασ τ. ἐπὶ 
τ. γῆς ἀπά τὰ ἐν τ. οὐραν. 45 ἃ τεβοϊυϊίοη 
οὗ τ. πάντα. Αδὐδοιῖ᾽5Β βυρρεβιίίοη ἴπαὶ 
τὰ ἐν. τ. οὖραν. πιᾶγ δε ἱπῃαδίϊδηιβ οὗ 
οἴδει ννοτἀβ πιᾶν δε ἴγυε, ᾿μβουρῃ ἕοτ 
Ῥδυ!] {πε τουρδὲ 18 ἔδγ- εις με, Ὀὰϊ ἀοο8 
ποιίηρ ἰονγαγάβ Ἵχοϊάϊπρ ἴῃ δηρεὶβ. 
Ηε υγρεβ παῖ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἴδ ποὶ 
ΠεεεββαεΪν δαυϊναϊεπὶ ἴοὸ “ἰπ ἢεάνεη 
Βυϊ ποῖ οηἷν ἀϊὰ [εν 8} δηρεϊοίορυ ρος 
τῆς ἀπρεῖβ ᾿π τῆς πεᾶνεπβ, θυῖ Ῥαδυὶ ἀϊὰ 
80 ἴοο, 4Δη ἢδ8 ἄοπε 80 οΟπἷν 7υδὲ Ὀεΐογε 
ἰῃ τ 18 ράββαρε, ἀεῆπίηρ τὰ ἐν τοῖς οὐραν. 
85 ἴδε νατίουβ ογάετβ οὐ δηρεἶβ (νεσ. τό). 



{10 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1. 

ΤΟΩΙν μετα ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς. 22. νυνὶ δὲ ἀπο- 
1.8; 1 ΠΉρ ΠΑΝ κατηλλάγητεϊ ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου,; 

ἣ Η ΖἰΕῚ, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ' ἀνεγκλήτους κατενώπιον 

1 80 [π., τ΄ πιρ., ΝΝ.Η. πῆρ.» ΕΝ. πιρ.. κὲ., νΥ8. ἢ Β. αποκατηλλακηται.: 17, 
ἃ οοτγυρτίοπ ἔτοσγῃ ἴῃς ἰεχὶ. αποκατηλλαγεντες: Ὠ ΕΟ, Ι,δτίπ ἅ, ε, δ, πι, αοίῃ., ἵτεπ. 
(ἰγ8η85].) πὰ οἴδβεγβ, ἀπ ἱποοστεςὶ σςοτγεοιϊίοη οὗ ἴεχὶ ἴο ἵπιργονε πε ρταπιπιᾶσ. δδὸ- 
κατηλλαξεν: Τ. τ, ΝΝ.Η., ΕΝ. νἱἢ 411 οἵπεσ δυϊμογίεϊεβ, ἀπ αἰτεγαιίου ἔοσ πε βᾶκε 
οἵ βιηοοΐϊπηςβ8β, πεϊρεὰ Ὁγ δεῖϊνε ἰπ νεῖ. 20. 

ΞΘΟΤΟ τε ΝῊ. ἘΕΝ., νν 8. στῇ πιοβὲ δυϊποσγίεῖςβ. ἀντου : ἰπβετγιεὰ δῆσον θανα- 
του [1.η.], 1.8.} ἢ ΜΑΡ. 

Ευσίπετῖ, ποῖ οηἷΐν 8 {Ππ|5 ἐχοϊυβίοη οὗ ἴῃς 
πρεῖβ ἔτοπὶ ἴΠε βοοὸρς οἵ τγεςοῃοϊ ]διίοη 
ἱποοηβιβῖεηϊ ντἢ [86 τεγπΊ8 οὔτπε ραββᾶρε, 
ἰξ οπητβ ἃ νογὺ ἱτηρογίδης ροῖπὶ ἴῃ Ῥδὰ} 8 
Ῥοϊετηῖς. Τὸ τς δπρεῖβ {πε ἴδε [βαςῇεσβ 
τ ΟῦΔΟΪΥ δϑογίδεὰ τῆς διποιίοη οὗ ργοσυτ- 

ἱπρ ἴπε τεσοποϊ]αϊίοη οὗ πε ἢ Οοά. 
(τ. Ἑποςἢ χν. 2, “ Απὰ ρο, βαῪ ἴὸ ἴδε 
ψΔοΠεῖβ οὗ ἤδάνθη, ννῆο πᾶνε βεηΐ ἴῃς 
ἴο ἱπιεγοεάς ἔοσ ἴμεπὶ: γοὺ βΒπουϊ]ά ἱπίοτ- 
ςεάς ἴον πίεῃ, δηά ποῖ πιεῃ ἔοσ γου,᾽.) 
Ηον εἤεοῖίνε 15 Ραυ} 5 ταρὶνῪ τμαῖ τπεβε 
δηρεῖβ πεεάεά τεοοῃο ]διίοπ {πατηβεῖνεβ 1 
᾿Αβϑυπιίηρ, ἴπεπ, τλδὲ ἀηρεῖβ ἀγε ἱποϊυἀεὰ 
διηοης ἴποβε γεςοποὶϊςὰ, δπὰ δαὶ τἢϊβ 15 
αἶβο τείεισεά ἴο ἰπ τε ννογάβ “"" Ββανὶπρ 
τηδάε ρεᾶςς τπγουρῇ ἴῃς Ὀϊοοά οὗ Ηἰβ 
οτοββ,᾿᾿ ἴδε αυδβιίίοη αγίβεβ, παι ἀἱϊὰ 
Ῥαδυὶ πιεδη ὃν 15) Μεγεὸῖ β8ᾶγ8 ἴῃδὲ 'π 
ςοπβεαυςηςς οὗ {πὸ [41] οἵ ἴπε ἐν} ἀπ ρεὶβ 
τῆς δηρεῖῖς ογάετ 38 ἃ ψγῃο]ε νγ88 δβεοιεὰ 
ὉΥῪ ἴῆε Βοβῖῖε τεϊδιίοη οὗ αοά τὸ ἴπεπὶ, 
δηὰ τῃς οτὶρίπαὶ τεϊδιίοθ υν}}} θὲ (ΠῪ 
ταβίοτε ὑνπεη τῆε αν] ἀπρεὶβ ἀγα ἤΠΔ ΠΥ 
ςαβὲ ἱπίο πε]}]. Βυῖ ἀρᾶτῖ ἔγογῃ ἴδε βρεςὺ- 
δεῖνα πᾶῖυτε οὗ [Ὠὶβ ἐχρίαπδιίοη, δπὰ τῇς 
ἰπ)υδεῖςε ἰς ἱπηρυῖεβ ἴο αοὰ, ἐπε γείεγσεηςα 
8. ςεγιδιΠῪ ποῖ δβομαίοϊορίοδὶ. ἀοάει 
ἴαγβ βίγεβϑβ ου εἰς αὐτὸν, ἀπά βυρρεδβίβ 
ταὶ τπε τεςοποι]δείοη 18 ποὶ το αοά Ρυϊ 
ψ ἢ τεΐίεγεπος τὸ σά. Ης πίη κβ τπδὲ 
ἴδε ραβϑὶπῃ ονεσ οὗ 5ῖπ8 ὈνῪ αοά (Εοπι. 
1. 25) πιῖρῆϊ σαυδε ἴπῈ δηρεὶβ, ννῆο πδὰ 
Ῥεδη πιεάϊδίοτβ ἴῃ ἴῃς ρίνίηρ οὗ ἴδε ἴανν, 
ἀιθῆηςυϊεἶεβ 48 το τῆς Ὀϊνῖπα στρ ιθουβηςββ. 
Τηΐβ νν88 πιεῖ ἀπά γεπιονεὰ ὃν ἴδ Ἵὐοββϑ, 
ΨὨΪοἢ γενεαϊεὰ οὐ 58 διττὰς ἴο βίη δπὰ 
τεοοης δε ἀ τπεπὶ ἴο Ηἰ8 ρονεγητηεπι. γε 
ἄο ποῖ κπον ἴπδῖ {πε δῆρεὶβ πεεάςξά τἢϊ5 
νἱηάϊοαιϊίοη, νϑϊςἢ, οὗ σουζβα, ἴἴ ννᾶ8 ἃ 
ξαποιίοη οὗ ΟὨτιβι᾽ 5 ἀεαῖῃ τὸ ρῖνε, [που ρἢ 
ἰξ ἰβ ροββίθῖε (Ερῃ. ἰϊϊ. το, τ Ῥεῖ. ἱ. 12). 
Βυιῖ τΠ|8 ἱπιεγρτγεϊδείομ βεεπὶβ ἴο ὃς εχ- 
οἸυάεοά ὃν ἴπε Ἔχρ᾽πδιίοη οὗ σεοοποὶ]ϊα- 
τίοπ 88 πηακὶπρ ρεᾶςεὲ. Απά εἰς αὐτὸν ννᾶ8 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ Τμόβεη ἰπβιεδὰ οὔ αὐτῷ οπ 
ἃοςουπὲὶ οἵ εἰς αὐτὸν (νετ. 16), ἀπά δε- 

φᾶυδε ἴξ νγὰ5 βίγοηρει δηὰ Ἴχργεβϑεά ἴδε 
1δουρδι οὗ αοά οΥἦ ΟἾγίβὲ δ8 πε ροδὶ. 
ὙΠε εχρίδπδϊίοη δαὶ ἴῆε δπρεῖὶβ ψψεσα 
ςοπῆτπηεά, ἀπὰ τ88 τηδᾶδ ὕπδ}]ς ἴο ΓΔ], ἰβ 
Δἰτορεῖμεσ ἱπαάεαψυλιε. Ηδιΐεββ, ΟΪεγα- 
τῆλε πὰ οἴμεῖβ δάπητ ἃ τεςοποι]διίοη οὗ 
τῖεπ δηᾶ δηρεῖβ ἴο αοά, δυὶ νἱπουὶ 
Ἀββεσίπρ ἴμαϊ τὰ ἐν τ΄ οὐρ. πεεάεά τεςου- 
οἱ ατοη. ὙΝΒεσενεσ ἴἴ ννᾶ5 πεοάςά ΟἸτίσὲ 
εἤεοιεά ἰι. Βυῖ Ῥαυ]᾽5 ἀϊνίδίοη οὗ τὰ 
π. ἱπῖο ἴννο Τδίερογίεβ τηαυκεά Ὁ. εἴτε 
“6... εἴτε 5Βῆον»5 ἴῃδι ἴῃς βἰδιεπιεης [85 
τεΐεγεθοα ποὶ βἰΠΡΙνῪ ἴὸ {Ππεβεὲ οἶδββες 
ἰλκεη τορεῖπες 45 4 ψνῃοΐα, Ὀυϊ τὸ δδςῖ 
ἴδκβθῃ βίηρὶγ. ΑἸέξοσά, ἱπ Βὲβ βυρρεβῖῖνε 
ποῖς, αἴτες βαυίηρ παΐ βυς ἢ ἃ γεςοης]α- 
τίοη 85 πὶ εΐννεεπ πηᾶπ δπὰ αοά ἰβ ποὶ 
το δὲ τδουρῆι οὗ, βἷπεος Οἴγίβδε ἀϊά ποῖ 
ἴδκε ου Ηἰπὶ με βεεὰ οὗ δηρεὶβ. οσ ΡᾶῪ 
ΔΩΥ Ρτορι ἰδίοσυ ρεηϑν ἰπ ἴδε τοοῖ οὗ 
τπεῖς πδῖυσγε, ρῖνεβ δ5 Πῖβ. ἱπιεγργεϊδιοη 
“4}} ογεδίίοη βυβιβῖβ ἰῃ Οἢγίβ : 411 οσσεα- 
τίου ἐπογοΐοσε ἰ8 δἤεοϊεά ὃν Ηἰβ ἂςῖ οὗ 
Ρτοριτίδιίοη : βῃ] οτεδιίοη ἴβ, ἵπ 86 
δἰχίοιεβι βεῆβε, γεζομοί δα ἔτοτη Ὀεὶπρ δὶ 
εηταὶτυ : 5ἰπη|688 ογεδίίοπ, ὄνεσ ἂἱ ἃ ἀϊ5- 
ἴδπος ἴτοπὶ Ηἰβ Ὀπαρργοδοθμδῦϊς ρυσίτγ, 
ἰ5 πεὰ ἱπῖο πεᾶγεσ ραγιοἱραϊϊοπ δπὰ 
Βίρπες ρἱογιβοδιίοη οἵ Ηΐπ, δηὰ ἰβ τῆυ8 
γεοοποὶ εά, λουρἢ ποῖ ἰπ ἐπε βιγὶςϊαβι, γεῖ 
ἴῃ ἃ νεσὺ ἰπῖε]ΠρΊδ]ε δη ἃ Α᾽Πονναῦ]ε βεῶβε᾽". 
τὐπέοτιυπαῖοϊν 1Π]8 σαπποὶ ὃς δοςερίεά, 
ἴος ἴδε ϑιγίος 18 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ Δ] ονναῦϊα βεηβε. 
Βυὶ ἰϊ 15 οη πε τῖρῆς 1ἰπε8, δηὰ ἱπάϊοδιες 
πε ἀϊτεςτίοι ἴῃ δ ἡΛῚ ἃ 5οϊυϊίοῃ πγυϑὲ ὃς 
Βουρῆι. ΤῊΪϊΒ, 48 βενεσζδὶ γεοεηϊ βοῆοϊδῖβ 
Βαανα υτρεὰ (ΚΙ., αε858, Ἐνεγίης δηὰ 
ΟἸΠΕΙΒ), 15 τῃτουρῇ τακὶπρ δοοουπηεὶ οὗ τς 
ΒΙ ΙΪςαὶ ἂἀπὰ }εὐνίβῃ ἀοςίτίπε οὗ δηρεῖϑ. 
Τμδὶ ἴδε πρεῖβ ἅτε ἀϊνι δὰ ἰηῖο πε 
ΒΔΓΡΙν βεραγαιςαὰ οἰδβϑεβ οἵ βἰπ]ε85 δπὰ 
ἀεπηοηῖδολὶ ἰβ ἃ νίαν" οπ ΜΜὨϊ ἢ [ἢ 15 ρᾶ5- 
βᾶρε τεπηδίῃβ ἱπεχρ!ὶοδδῖς. Νοτσ ἰβ ἰὲ τῆς 
ΟΙἹά Τεβεαδγιεηϊ οσ {πε } εννί8ἢ: ἀοςίτῖπε, οἵ, 
ἐξ τοῦδ ὃεὲ δάάςεὰ, τπε ἀοςιτίπς οἵ Ῥαυ]. 
Ῥειδαρβ ννεὲ πεεὰ ποῖ, νυ Οε58, τπϊηῖς 
οὗ δπ ἱπιεγπγχεάϊδῖε οἾ455, οὐ, ψνἱὮ ΕΊΈΞΟΝΙ, 
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οὔ ἰδὲ δηρεὶβ οὗ ἴδε [αν. Τὸ [εν βῃ 
τπουρδὶ δηρεῖὶβ βἱοοά ἴῃ ἴῃς οἱοβεϑβῖ γοὶδ- 
τἰοηβ ἢ πεη, ἀπά ννεγε τεραγάεὰ 85 
ΒΠΆΣΙΩΡ ἃ πΊογαὶ ταβροηβι δ: ΠΠτπὴΥ ἴον τῇ εὶγ 
ἃςοῖβ. Τῆς δηρεῖῖς ῥτίηςεβ οὔ δβαγϊν 
Κιπράοπιβ ἰπ Πδηΐεὶ, αηὰ τῃῆ6 ἀπροὶβ οὗ 
τῆς ΟΠυτοῖαβ ἴῃ τπ6 Αρορδῖυρβε, ἅγὲ 
ΒΙΡΙςαἱ ἐχαπιρὶεβ οὗ {π|8. Αὄὔἴδγρε πυπὶ- 
Ῥεῖ οὗ Ῥαδυϊΐπε ραββαρεβ ματιτηοηΐβα Ψψιἢ 
τε νίενν τῃδι ἴπε δηρεὶῖὶς ννοτἃ πεεάεά ἃ 
τεςοπο]ϊαϊοη. ὙὉὙδε ἀειαι!εὰ ρΡτοοῦ οὗ 
118 σᾶπηοι δὲ ρίνεη Πετα; ἴξ Ὀεΐοπρβ ἴοὸ 
πε ἀϊδουπδίοη οὗ τῇς δηρεϊοίορυ οὗ ἴῃ8 
Ἐρίβεϊῖε. (ϑ8εε {πμέγοά., βεοίίοπ 1.) Βυῖ 
17 τδε δῆρεὶβ πεεάεά ἰξ, ἢονν σου ]ὰ [τ θὲ 
εῇεςϊεὰ τὨτουρῇ τῆς Ὀἱοοά οὗ ἴπε οτοββ ὃ 
ἴε ἰβ ποὲ Ἑπου ΡῈ ἴο δῆβινεσ ἢ Ἡδυρὲ 
τῆι δὲ τεσοποίδιίοη οὗ πιεπ δθεςιθά ἐπα 
Δηρεῖβ ΨῆΟ ψεσα Οἰοβεὶν υπίϊιεὰ ἢ 
1πεπὶ. Α ἀΐγεος εἴεοι βεεῖηβ ἴο ὃ ἰπ- 
τεηάεά, ἀπὰ ἰδὲ αἰ βῆςυν 18 τπαὶ βιαιϊεά 
ΌΥ Ἡοϊειζτηδηπ, πὶ ἢ τδὲ βεβῃ 41 
σοΑρδοὶν ἰ5 δῦβεπι ἔἴοπὶ ἴμεὲ δπρεὶβ οὗ 
Ῥδυϊ, ἴἰο βῆασζε ἱπ ἴπε βανὶπρ εβεςιβ οὗ [Ὡς 
ἀεδιῃ οἵ αοὐ δ ὅοη, ΒΟ ννᾶβ τρδὰς 
Ῥοββίδῖε τῆγουσῃ πὲ δββυπιρίίοη οὗ {πὲ 
Βεϑῃ, δπὰ ἴῃ ἀκ βἰπ ἰπ τῆς βεβἢ 185 οοη- 
ἀεπιπεά. [πᾶπϑυνεσ ἴο ἴξ ἔμεβε ςοπϑβίάεγα- 
τἰοῦβ πιᾶὺ δε υτρεὰ. Τῆε ὅοη ἰ8 Ηεδὰ 
οὔ τδε δηρεῖβ, 8 Ηε ἰ8 Ἠεδά οὗ δυπιδηῖν ; 
τἢεγείοτε Ηἰβ δοῖβ δὰ δὴ εβεςϊ οἡ τῃετη 
ἱπάερεπάεπην οὗ {μεῖς εξεοι οἡ πηδῃ. 
Ηἰβ ἀεαιῃ πηυϑὲ ποὶ Ὅς Ὡδγγοννἷυ οοῦ- 
ςεἰνεὰ 45 ΡῬΠγϑίοδὶ οηΐυ, ἃ8 ἴῃς ἀδδβίγυς- 
τίοη οἵ ἴπε πγαίεγίαὶ ἤεβῃ. [τ νν88 τῇς 
ἀεδιγυςτίοη οὗἩ {πε βία] ῥτγίποίρῖε ; δηὰ 
τηετείογε ἰβ ἱπάερεπάδης ἰπ 118 εβεςῖβ οὗ 
τῆς ροββεββίοῃ οἵ πηδίετίαὶ δοάϊεβ ὉῪ ἴποβα 
ψνΒοπὶ ἰϊ βᾶνε8. Απὰ τηϊβ οᾶπποῖ ὃς 5εῖ 
αϑἰάς ὃν ἴῃς ἕδος τπδὶ Ῥδὺϊ υ8ε8 βυςἢ ἃ 
ῬὨΥΒΙΟΔΙ ἴετπὶ 48 δ]οοά οὗ ἴῃς Ἵγοββ, ἔογ ἴῃς 
ἀεδῖῃ οὗ Οἤγίβὲ νγὰ8 βυγεὶυ πιοῦεὲ ἴο Ἠἰπὶ 
1πᾶπ ἃ πιεγε ρῆγϑίςδὶ ἱποίάεηι. 80 ἴδ, 
ἴδεη, 245 ἴῃς δῆρεὶ υνογ]ὰ νναβ αἤεοιεὰ ὃν 
δίῃ, ἰξ πεεάεὰ τεςοποιϊ] διίοη, ἀπά γεςεϊνεά 
ἴτ ἴῃ τπὲ διοπίῃρ δηὰ βἰη-ἀδεβίγογίπρ ἀεδῖῃ 
οἵ Ομεῖϑι 8 Ηεδά. Ὑπδῖ ἰπ 8 τεσοηο !α- 
ὕσοη ανὶ! δῆρεὶβ ἄγε ποῖ ἱποϊυάεά 15 οἶδας 
ἕτοτη ἴδε ἕλοι παι Ῥδὺϊ ἀοε8 ποῖ τερφαγὰ 
ἴι 8ἃ8 Βανίηρ παὰ εἤεςι οὐ {πεπὶ οοσγε- 
βροπάϊηρ ἴο παῖ οὴ τῆεη. Γςὰἀκεπ ροὶπῖϑ 
οὐ δαὶ Ῥδυὶ δά 8 “"τγουρῃ Ηἰπι᾽" ἴὸ 
τε ννοτάβ “τπγουρῃ τῆς Ὀϊ]οοά οἵ Ηἰ8 
οτοββ,᾽ δηὰ γεΐεγβ ἴῃς Ἰδίϊεσ ἴὸ {πε γεςοη- 
οἰΠδτίοπ οὗ δ δηὰ ἴδε ἔογγμεσ ἴο πὶ οὗ 
Δηρεἶβ, 80 παῖ {πεν ἅγα δ᾽ ΡΙῪ βαϊὰ ἴο ῬὲἊ 
τεςοποίϊοά τὨγουρῃ ΟΠ τίδι. Βυι τῆε δι 
αὐτοῦ ἰβΒ Δη εἰηρἤδεῖς τεϑυτσηριίοη οὗ δι᾽ 
αὐτοῦ αἱ (πε Ὀερίππίηρ οὗἨ τπῸ νεζβε.--- 
εἰς αὐτόν. [τ ἰβ ὑποετίαίπ ΨΠοῖπεσ 1818 
5ῃουϊά Ὁς τεξεττεὰ το σοἁ οὐ Οἤγιβὲ. Τῆς 
ἴοτταεσ ἷἰβ ροββίθ]ς, ἕο: αὐτός τηδῪ ὃὲ 
τεδεχῖνε, ἀπά τεοοπο ἰδιίοη 18 ἀϑυδ!γ το 
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(οά (8ο ΕΡΆ. ἰϊ. τ6, 4180 2 Οοσ. ν. 18-20, 
Εοπῃ. ν. το). Με 5πουϊά αἷἰβὸ πᾶνε δχ- 
Ρεςϊεά δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτόν 1 ΟὨτίΞὶ 
διδά θεδθη σπηϑᾶηὶ. Οη ἴδε οἵδες μΒαηά, ἴδ8 
τείδσεποα ἴο Οἢτίβι ἰβ ἑδνουτοὰ Ὀγ τῃε ἕλοι 
τῆι οἰβενῆετε ἴῃ τη ρᾶδβαρε αὐτός 
αἰννᾶγβ τεΐειβ ἴο Ομγίϑε, απὰ ὃγ {δὲ 
ΡΆγΑ εἰ ἢ νεσ. τό, ἐν αὐτῷ ... δι᾿ 
αὐτοῦ... εἰς αὐτόν. ὨεςἰΞίοῃ ἰ8 Αἰ ΠῚ - 
οὐἱε; ἰτ 8 ρεσῃαρβ βδξεβε ἴο ἰεῖ ἴπε Ρδὺ]- 
πε υδᾶρε ἀείεγπηίπα 86 τεΐδγεπος, δηὰ 
ἱπίδγρτεϊ “" ἀπίο Ηἰπιβ61{"".---εἰρηνοποιή- 
σας. [π᾿ ἙΡδεβίδηβ ρτϑδὶ δπηρῃδβὶβ 18 
Ἰαϊὰ οἡ ἴδε ρεᾶοε Ῥεΐνψεεπ ενν δηά σεη- 
τ|1ς, 65:20] 18 εἀ Ὀγ πε ογοβϑ, ἃπ δι ρ ἢ βὶ8 
αυἱῖε ἴο Ῥε εχρεοῖεὰ ψ μετα ἴῃ ὑπ οὗ 
τῆς ΟπυτΟΣ 18 τἴμ6 Ιεδάϊηρς τπουρδῖ; δας 
ποῖ ἴο Ὀε ἰουπὰ Πετα, ἔογ ἴπε ρεδᾶος ἰβ 
οὈνϊουβὶν Ὀεῖννεεη Οαοἄ οη ἴῃς οπε βἰάε 
πᾶ πηεῃ πὰ δημβαὶβ οῃ πε οἵδεσ; Ὀεβι 68 
ψΒῖοἢ τὰς τπουρῆς ψουά αν πο τεῖε- 
νᾶποα ἱπ τἢϊ8 ςοηπεοχίοῃ.---διὰ τ΄ αἵματος 
τ΄ σταυροῦ αὐτοῦ. ΤἼε σοτηδίηδίίοπ οὗ 
τῆ ἵν τεγπὶβ 8 ρεσπᾶρβ ἔοσ ἴπε βᾶκε οὗ 
ἰηδιβιίηρ οὐ ἴῆε πιἰβίοσγιςδὶ ἕδος οὗ τῃ6 
τεσοποϊϊπρ ἀεδῖῃ δραίηβε ἴῃς τε άεηον ἴο 
βεεῖ ρεᾶοε νντἢ Οοά [του ρῇ δηρεῖὶς πιε- 
ἀϊαϊογβ.---τὰ ἐπὶ τ. γῆς, ΡΟ ΔΟΪν σονετπεά 
ὉΥ ἀποκατ., τδῖπει ἴπλπ εἰρηνοπ., 5ῖπος 
ἰξ δῃά τῆς ςοπιραηίοη ρῆγαβε β8εεπὶ ἴο 6 
ερεχαρεῖίοδὶ οἵ τὰ πάντα. 

νεῖ. 2. Ἐὸογ τῃϊ8 νεγβϑε ο΄. ΕΡΏ. 11. αὉ 
12. ὕδυλι]γ καὶ ὑμᾶς ἰ5 πιδάε το Ῥερὶη 
8 πεν βεπίεηςαε. ἔνεη ἢ τς τεδάϊηρ 
ἀποκατήλλαξεν {πε Πσοπβίγυοςτίοι ἰ8 ποῖ 
αυΐϊε τερυΐατ, θὰς γα ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοτ- 
τεοῖ τεδάϊηρ, ἀποκατηλλάγητε, ἃ ντοΐεπὲ 
Ὅσεακ ἰπ τῆς οοηΐεχι 18 ἱηπνοϊνεά, 5βίηςε 
Ῥαὺὰὶ Ὀερὶπβ ἢ ἴῃς βεσοηά ρεγβοη 45 
τδε οὔδ]εςξ ἀηὰ βυάάεη)ν τ δ καβ τ ἴῃς βυὃ- 
ες. ϑύςῃ δὴ δπδοοϊυϊμοη 8 ροβϑίδ]α 
ἴῃ ἀϊςιταιίοη, δυὰς ΨΕΓΥ ἱπιρσορδδῖα ὑη|688 
βενεσαὶ ψοσάβ ἤδά ἱπιεσνεηεᾶ, 80 παῖ 
δε Ὀερίππίηρ οὗ ἴππ βεηΐεπος βῃπουϊά ὃς 
οτροιϊΐεση, Ὑπὶ8 ἰβ ποῖ ἔπε οᾶβε δετσε. 
1μΔοππιαπη ((οἸοννεάᾶ ὉΥ [υἱρμι. δηά 
οἴδιοιβ) ἰᾶκεβ νυνὶ δὲ . . . θανάτου 48 ἃ 
ῬΑγεπίμεβίβ, ἰπ πος ἢ οά8ε παραστῆσαι 
ἀερεπάβ οἡ εὐδόκησε, ἀηά ὑμᾶς ἰ5 τερεαϊεά 
“ἴο ἀϊδεηίδηρὶε ἔπε ςοπβιγυοσείοη ᾿. ΤΕ 
ἱττερυ αν 185 ἴἢυ8 δνοϊἀεά. Ηδυρι 
οὐ͵εςῖβ ἴπᾶὶ ἰξ ἰβ ὑπ|ικεῖν ἴπδὲ Ρδὰὶ] 
Βῃουϊά αν Τςοπιϊπυεά δἴζεσ 80 Ἰἰοῃῷ ἃ 
Βεηίεηοα 88 νεῖ. 20 ψὙἱ ἢ τῆς βᾶπὶε ᾿οη- 
βἰσυςτίοη, δηᾶ αδἷ8ὸ ται ἴδε τπουρῆς ἴῃ 
1π|8 ρασὶ οὗ ἴῃς βεηίεπος, “ἴο ργεβεηῖ 
γου δοῖγ,᾽" 18 ποῖ οο-οτάϊπαιεά τὸ {πε 
τδουρῃῖβ ἰῃ κατοικ. ληὰ ἀποόκατ Ἐογ ἰπ 
δε ἰδιῖες πε τβουρῃι ἰβ τπαὶ [τ 15 ἐμδε 8οη. 
ἰπ δ οπὶ 86 δυΐπεβ8 ἀνε 18 δηὰ [πτουρῇ 
ΨΠοπὶ τεσοποι]αιϊίοη ἰ8 εβεοιεά. Βυῖ 
τοῖβ τπουρπὲ οὗ ἐς ργε-επιίπεηος οὗ {πε 
8οη ἱπ ἴδε ννογκ οἵ βαϊναϊίοη ἰβ ποῖ οοη- 
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τῷ ΟΥν μεῖς αὐτοῦ, 23. εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ " ἑδραῖοι 
δωά τ οτ. 
Υι;. 37, χν. 

' Ν.Ί. 
καὶ μὴ "μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, 

Ὁ αν Βετε τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην 
ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

τἰηυεά ἰπ νεσ. 22, 'νῆεγε ἴδε τβουρῆι ἰβ οὗ 
{με ΟΒίβιϊδῃ βεαπάϊηρ οἵ ἴπε Οο]οββίαπβ 
δείοτε αοά. [τ ἰ8β ἐπεγείοσε υὑπ|ικεῖν 
τηδῖ πόροστ: βῃουϊὰ ἀερεπὰ ου εὐδοκ. 
Αοοοτάϊηρ᾽ὶγ, ἢ Ηδυρὲὶ ἀπά Ὑνεἶββ, ἃ 
οοπηπῖᾶ βδουϊὰ ὃς ρἰαοτά αἵ ἰδὲ επὰ οὗ 
νεῖ. 20, ἃπά ἃ {111} βῖορ δἱ {1πῸ επὰ οἵ νος. 
21. ὑμᾶς ἰῃ νεῖ. 21 ΨΨ1]} ἘΒεὴ ἀερεπὰ οπ 
ἀποκατ. [ἰ πιὶρῃς βεεπὶ δὴ δηιϊ-οἸπιαχ 
δἴτεσ τε ννἱὰς βίνεερ οἵ νεσ. 20 ἴο ΠΆσσουν 
ἄοννῃη ἴδε τείεγσεποε ἴο ἴῆε Οοἱοββίδῃβ. 
Βυῖὶ νε ᾶνε ἃ 5 πη ὰγ ̓ᾶβς ἰπ νεῖ. 6, απὰ 
1δε Ρειβοπδὶ δρρίἰοϑιίου οὗ ἃ υπίνοτβδὶ 
ἸτΌἢ ἴ8 δητί-ΟἸτπηαχ ΟΠ]Υ ἴο ἃ γῃειϊοτγίςίδη. 
Τῆε ἀαηροῖ οὗ ἴῃς Οο]οββίδηβ τᾶκεΒ ΠΣ 
Ῥεου ας ἀρρτορσίδις Βετε.---αὶ ὑμᾶς: 
“γου ες ᾽ν. --᾿ ὄντας επιρμδβίϑεβ τῃδὲ 
1818 βἔδτε νν88 σοπιίπυουβ.---ἀπὴ τω- 
μένους: “ εδἰταηρεά,᾽ ἐ.6., τότ ἀοά, ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ποῖ ἴο θὲ ἴδίκεῃ 88 ἐουπεεά 48 Δία 
ὃγ ἀοὰ, δυῖ 48 ἐχργεββίπρ ἐμεῖς βδιετυάς τὸ 
αοά. -- ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳφ. Μεγετ ἰΔΚεβ 
ἐχθ. 48 ρϑξβεῖνε, τεραγάε δβ ἐποπηίεβ Ὁγ 
αοά, δὰυιῖ τε αυαϊβοδιίοι μ᾽ διαν. ἀπά 
με ξατέμεν δάἀάϊείοπ ἐν. τ. ἔργ. τ. πον. 
τῆδκεβ [ἢ 185 νογν ἱπιργοῦϑθῖε. [1 ἰηνοῖνεβ 
τῃς ἰγαπϑίδιίοη οὗ τῇ διαν. “Οἡ δοοουηὶ 
οἵ γοὺυς βίαῖε οὗ ταϊπά,᾿" ἔογ πο διά 
ν ἢ τῆς δἼοσυβαῖίνε νου πᾶνε ὕεεῃ 
σφεα, Βυὲ ἴξ ἰβ πιυςῇ βἰγηρίεσ ἴὸ 

διαν. 45 ἀαϊϊνε οἵ ἴπε ρατὶ αῇεςιεὰ, 
δηὰ ἐχθ. 5 δοῖϊϊνβ, Βοβι]ε το αοά ἴῃ γουὺς 
ταϊη ἃ. διανοία (υβεὰ οπἷγ ἴοτε δὰ ΕΡΏ. 
ἰϊ. 3, ἵν. χ8 ΌΥ Ῥδυ]) πιδᾶπβ ἴπε δίρῃες 
ἰπιο!]!εςίυδὶ παῖυσε, Ῥὰς βρεςίδ!ν οα ἔπε 
εἰςαὶ βἰάς; 1ξ 15 υβυδην τη τς ΓΕΧΧ ἐδς 
ττδῃβδιίοη οὗ “" βεδγι "᾿. Οτεπιεσ ἀεῆπεβ 
ἰξ δβ “τῆς [λου ν οἵ πιοτ] τεῆεχίοη ᾽". 
ἐν τ. ἔργοις τοῖς πονηροῖς: ἴο ὕε οοη- 
πεςιεὰ ντἢ ἀπηλλ. καὶ ἐχθ. Τῆς ῥτε- 
Ῥοβίτίοπ ἱπάϊοαϊθβ ἴδε βρῆεγθ ἱπ ΨὩΙΟΒ 
ἴδεν 'νεσε ἔπ εδίσαηρεὰ δπὰ βπεπΊϊεβ. 

νν. 22, 23. ΤΉΞΙΚ ΚΕΘΟΝΟΙΣΙΑΤΙΟΝ 
ΔΊΣ ἘΕΒΌΨΤΊΙΝ ΤῊΕ ΡΕΕΒΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΤΉΕΜΒΕΙΝῈΒ ΑΒ ΒΙΑΜΕΙΕΒΒ ΒΕΕΟΒΕ 
ΘοΡ, 1Ρ ΤΗΕῪ ΑΒῈ ΒΤΕΑΡΡΑΒΤ ΙΝ ΤῊΞ 
ΘΟΒΡΕΙ, ΤΗΕΥ ΗΑΝΕ ΗΕΛΕΌ, ΨΉΙΟΘΗ 18 ΝΟ 
ΟΤΗΕΚ ΤΗΑΝ ΤΗΑΤῚΤ ΡΕΕΑΘΗΕῸ ΤΗΚΟύΟΗ- 
ΟΥΤ ΤῊΣ ΨΟΚΙΌ.---  εσ. 22. γυνὶ ἴῃ σοη- 
τταϑβῖ ἴο ποτὲ : “πονν,᾿ ποῖ “ δῖ ἴῆς ργεβεπίὶ 
ταοσηεηῖ," ὃδυϊ “ἴθ 1πΠ6 ρῥγεβεηῖ βίαϊε οὗ 
τηῖπρ8," ἔδυ8, 48 Γἰρμτίοοι ροϊπὶβ ουΐ, 
δάτηιττηρ᾽ ἀπ δογῖβε, γείδισίηρ ἴο 8η δοίίοπ 
Ἰγίηρ ἴῃ πε ραβδί. ἀνοκατήλλάγητε: “γε 
ψεῖε στεσοποιεά," Ῥυϊ βοδγοεῖὶν ἴο ὃς τε- 

Ῥτιαεβεηιεᾶ ἴῃ ΕΏρ 58 ἐχοερὶ ὃγ ἴδε ρεῖ- 
ἔεςῖ, ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. 
1 ἰ5 ἀμρυιοὰ ΨὮΥ Ῥδὺυὶ βῃουϊά «ἀὐά το 

τῆε ἀεδηὶπρ Ψογάβ τ. σαρκὸς «. 
τόκα Ἀἢ 1ἱρπιίοος δηὰ Μου]ε (Ππὶκ (ΏεΥ 
τε δά ἀεὰ το ἀϊδεϊρσυβῃ ΟἿ δι᾽ 8 ρα γειςαὶ 
ποσὶ Ηἰβ. πηγϑείςδὶ Ὀοάγ, τπεὲ Οδυτοβ. 
Βυὲ τπὶ8 ψουϊὰ ἱπιρί᾽η δἂῃ ἱπογεάϊθὶε 
ΟὈϊυδοπθβ8 οὐ ἴπε ρατὶ οὗ ἢἰβ γεδάεσβ, 
ἴον διὰ θαν. Ξυῇέ[οϊε Εν ἤχεβ τδς τείει- 
εῆςε ἴο ἴδε ρῃγϑβίοδὶ Ὀοάν ; δπὰ, 25 Μεγες 
Ῥοϊπίβ οὐξ, τῆς Τφοπίταβὶ ἴο {πε Ὀοὰγ οἵ 
Ηἰβ δεβῆ ἰ5 {πε ρἱοσι θεά Ὀοάγν, ποῖ τε 
ΟΒυτοῃ. Νὸσ ἰβ ἃ τεέεσεηςε ἴο Ποοείίβτῃ 
βέοββδις: ννε πᾶνε πὸ ενϊάεπςς {πᾶς τ 
δὰ ἀρρεαγεὰ 80 βαγῖν, δπὰ Ῥδὺΐ ψου]Ἱὰ 

ποῖ πᾶνα στεξυϊεὰ ἴἃ ὉΥ ἃ πιετε ὡβίάε. 
ΟἸτταπιᾶσε Ἐπὶ πκβ ὑπαὶ πεν ἀζὲ δάάδεά 
Ῥεοδυβε ἴτε αβἢ ννὰβ πε δοῖιαὶ βεαῖ οὗ 
δυβετίηρ. Βυῖ τῆε δάάϊτοη νουἱά πᾶνε 
θεδη ὈΠΠΕρεββασυ, ἴος ἐν τ. σώμ. ννᾶ5 
βυδῆςίεης ἴῃ [5ε1.- ΤῊΘ πιοβὶ βδεϊβίδοϊογυ 
νῖενν ἰΒ (παῖ Ῥαὺϊ δδ5 ἰπ πιὰ {πε ἔδλϊςς 
ΒΡ  γιτ 81 18π| νι ἢ τπουρῆς τεςοποι]διίοη 
ςου]ά Ρὲ ἀοοοτρ] πῃ δα ὃν βρίτγίταδὶ Βεΐπρβ 
ΟὨΪγ, ἀπὰ ἤεποε διίδοπεὰ {{π||6 οὐ πὸ 
ναῖὰς ἴο ἴπε ψνοσκ οὗ ΟΠσίϑε ἱπ ἃ δοάν 
ςοπηροβεά οἵ ἤεβῃ (Μεγ. ΑἸξ,, ΕἸ]., δυρι, 
ΑΌΡ.). ἴῃ ορροβίοπ ἴο τπῖβ. ΡΔῸΪ εῶν. 
ῬΒαβιβεβ {πε ἕαςι {πδὲ ἴξ νναβ ᾿υ5ῖ ΌῪ {πε 
Ῥυκτὶηρ το ἀθδίῃ οὗ τῃϊ5 θοάν ςοπιροξεά 
οὗ βεβῇ δῖ τεςοηοϊ]δίοπ ννᾶβ εῆεοςιεά, 
δηᾶ τπεγεῦν Ἔχοϊυάεβ οπὶ ἴῃς ψοτῖς {δε 
δηρεὶβ ῆο Ππδά πο βοάν οὗ εξ. Βυῖ 
ΨΉ1ς τΠὶ8 15 580, ἰξ ἰ8β μβασγὰ ἴο ἀνοϊᾷ 86 
ἱπιρσεββίοπ {πὶ ἴπῸ ρῆγδβε 18 αῖβο Ἵσῃοβεπ 
Ὀεοδυϑα ἰπ {πε σοττεβροπάϊηρ ἐχρεγίεπος 
οὗ ΟΒ τί βείδηβ τμεῖγ δῖ ἴο βίῃ ἰβ ἴδε 
ἘΘΙΠΟΥΆΙ οὗ {πε Ε σῶμα. τ᾿ σαρκός (ἰΪ. 11).--- 
παραστῆσαι ὑμᾶς: ο΄, ΕΡἢ. ν. 22. ΝΥ" 
ἴδε τεδάϊπρ ἀποκατήλλαξεν {πε ἰπῆπί- 
ἔνα Ἔχργεβϑεβ Ῥύτροβε, “Ἡς τεςοποι]οὰ 
ἴῃ ογάεσ ἴο ργεβεπῖ". τ ἀποκατηλ- 
λάγητε, ἰἔ νε ἄορι εἰρδιίοοι Β Ραγεη- 
τπεδὶβ, πε ἱπβηιεῖνε τν}}} ἀερεπὰ ου εὐδόκ. 
(νεσ. σ90). Βυὲε [Γ νυνὶ δὲ Ὀεφὶπβ ἃ πεν 
βεπίδηςα νγὲ βῃουἹὰ τγαπϑίδῖς “γε ψψεσα 
τεοοποίϊεὰ ἴο ργεβεπὲ γουχβεῖνεβ ἡ". ΤΈϊ5 
Ρτγεβεηιδιίοη 'β ἀβυδ!ν ἴα Κεπ ἴο ὃς αἵ τῇς 
υάρτηεπι, δπὰ τπδὶ ἰβ τῇς ἱπιρτγεββίοῃ 
τῆς ραββᾶρε πδίηγα! Ὺ πηᾶκεβ. ΗἩοΐπιδππ, 
{ὶρδείοοι ἀπὰ Ηδυρι τεΐεγ ἰ το σοά᾽β 
Ρτεβεπὶ ἀρργοδδίίοη. Ηδαυριὶ ταῖηκβ τδε 
Ῥτεβεπίδιϊοπ ἰ8 ᾿υ8δὲ ἴΠ6 ΒΑ πΊ6 845 ἔπε τε- 
ςοποϊ!!διῖοπ. Βεςοποϊ!ϊατίοη δᾶ5 ποῖ ἴὸ 
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24.} Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ " ἀνταναπληρῶ πτον. 
τὰ ὑστερήματα τῶν " θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ ΟΘεὶν βαῖς; 

1 80 εὐ. νἱ ποη- ννεβίεση δυϊῃοσίεϊεβ, 
Ῥείοτε νυν Ὁν Ηαυρι “ἢ ὈΕΕΟ, ρεσμαρβ 

ἅἄο ἢ ἃ οἤδηρε οἵ ἐεεϊϊπρ ἰπ σὰ ος 
ταᾶη, Ὅυϊ οὗ [πε τεϊδλιίουη οὔ ἀοά ἴοὸ 
τῶδη. ἴξτ ἰ8 βυποηγτηοιβ 8 ᾿υδεϊῆςα- 
τίου. ΤὨϊβ . 8 ἃ ςοπιίπυουβ Ῥχσο- 
ςεβ8 ἀερεπάεπε ου σοπείπυδπος ἴῃ ΓΑ ἢ 
δὰ ἴονε. Ης υὑτζεβ ἴδὲ Ρδὺ] τερασγὰβ 
ἴᾶε Ἰυάρτηεπε 88 ἀερεπάϊηρ οἡ τηοσαὶ 
εοπάϊαδην, ποῖ οἡ ἴπε Βοϊάϊηρ ἔλβὲ οὗ 
ἑαϊτῇ δηὰ ἴονε. Βυῖ ἃ ἀϊδβιϊποιίοη οὗ τΠϊ8 
Κιηᾶ ββουϊὰ ποῖ ὃε ργεββεὰ ἰῃ ἴῃς οδβε 
οἵ Ῥαυϊ; ἔοσ πίπι δι νν88 ἴῃῈ σοοῖ οὗ 
τοσδ νυ, ἀπά ἴονε τς ΖἸ]ΒΙπιεπὶ οὗ τῆς 
1,ἀνν.---κ͵ατενώπιον αὐτοῦ. (Θεπετα ν {Π18 
ἰδ ἰδκεη ἴο ὃῬὲ Ὀείοτε αοά. Βυΐ βίπος 
Ῥαὺ] εἰβενθεσε ἰεῶομεβ ταὶ ψνε τησδβὶ 
ἌΡΡεδ Ὀείοτε (6 ἰυάρτηεπε 5βεαῖ οἵ 
ΟἩσίδβι, ἰξ βεεπὶβ θεδὲ (ἢ Μεγετ) τὸ 
ὑβκο οὐτοῦ ἴῃ τβς Κρβπις Ψ4Υ.---ἁγίους 
καὶ μώμους καὶ ἀν. ἥτονς. ϑοάεη 
ἃηὰ Ἡδυρι ἱπείβὲ ἔμσι, ἴπεβεὲ ἅτε ποῖ 
εἰδίῖςαὶ δυὰς τεϊϊρίουβ ἴεστηβ. Τῆὶβ 18 
ῬτοῦΔΟΪΥ ςοττεςῖ; βίπος {πε τεΐεσεηςς ἰδ 
ἴο τδς Λαάρτηεηι, πεν δᾶνε ἃ ἴοσεηβίς 
86 η8ε. ΡΙΟΌΔΟΪΥ πιδδη8 ὈΪαπιε- 
1ε85 ταῖπετ τῆλ υπάεῆ]εά, ἀπά (Πἰ8 18 
βυρροτγιοὰ Όγ ἴδε δἀὐάϊιίοη οὗ ἀνεγκλ. 

εἰ. 23. εἴ γε νἱ τῆς ἱπάϊοδινε εχ- 
Ργεββεβ ἴπῈ Αροβεῖε᾽β οοπῆδεπος τπδὶ τ[Ὠς 
ςοπάϊεϊοη νν}}} 6 δ] Π]1ςά. --- ἐπιμένετε. 
Τϊδ δι άϊπρ ἱπ (ΔἸ 158 ἸΏ 6 ΟὨΪΥ, 8 ἰξ 18 
ἴδε βυγε νυν, ἴο {Π|8 ργεβεηϊδιίίοη οἵ ἔῃ πι- 
ϑ8εῖνεβ κατ. αὖτ. ΤΠΙ8 ἰ8 ἀϊτεςιοά ἀραὶπϑι 
δε ἔλ|3ε ἰεδομεγβ᾽ δβϑύγαηος ἴπαὶ τῆς 
ξοερεῖ {πεν μδὰ Ἠεαγὰ πεεάεὰ ἴο ὃς βυρρὶε- 
τηεηϊεὰ {{ ΠΕῸῪ τυ ϊϑδεά ἴο διϊαίη βαϊνδϊιου. 
11 πεϑράβ πο βυρρί επιεπείηρ, δηᾶ ἰΐ ἰβ δἱ 
τδε ῥεῖ! οὗ βαϊναϊίοῃ ἴπδι πεν ἴοβε ποϊὰ 
οἵ 1:.---τεθε οὲ τείειβ ἴο πὸ ἤσπι 
Ἰουπάδιίοη, ἑδραῖοι το {πε 5:48 }} γ οὗ ἴδε 
Ῥυϊ!άϊηρ.---μὴ μετακινούμενοι. ΤἼε ρετίεςι 
Ῥασγιιοὶρῖς ἤστε χίνεβ ΨΑῪ ἴο ἴδε Ῥγεβεηῖ, 
Ἐχργεβδίπρ ἃ ςοῃείπυοιβ Ῥσοςεββ. [1 πᾶν 
θε ἵνα οἵ πιά ἀϊε, ργορδθὶν τῆς ἐογπηεσ. 

πὸ τ. ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίον : ἰο Ὁ 
τδίκεη ἢ μέτακιν. Δἴοπς, ποῖ, ἀβϑυπηρ᾽ 
ἃ Ζευρτηα, υἱτἢ ἴδε ἴὔγεα οο-οτάϊπαϊς 
ἐχρτεββίοηϑ (ϑοά.), ἔοσ ἴϊ 18 τοὶ δ 81} οἴδαγ 
ἴδιὶ τπε 1481 οἵ [πε8ὲ Κεερβ ὑρ ἴῃς πλεῖδ- 
Ρδοι οὗ ἃ Ὀυϊάϊπγ. Τα πόρε οὗ ἴδε 
(οϑβρεῖ ἰ8 ἴδε δορς ρίνεῃ ὈΥ οἵ ρῥγοοϊαἰπιά 
'π δε ἀοΒρεϊ.---οὗ ἠκούσατε. Ῥαυ] ἀραὶῃ 
βεῖβ Ηἰβ βεδὶ οπ τῆς ἔοτγπι οἔ ἴῃε Οοβρεὶ 
ΠΟ ἢ θεν μα τεοείϊνεά, ἀπά ἀρδίῃ ᾿πβἰβίβ 
οὐ ἴδε υὑπίνεγβδι ἐν οὗἨ [18 Ῥγοοϊαπιδίοη, 
118. οαιΠοΙ ον 485 συδτγαπίεεϊηρ ἰἴ8 τυῖῃ 

ΝΟΙ,. ΠΙ. 

ΚΣ ἘῪ Βοπιαοίεϊευϊοπ. ος: ᾿πϑετίεὰ 
ἀϊειορταρῆν. 8ες ποῖβ. 

(βδεε ου νν. 5-7).---ἐν πασῇ κτίσει: “ἰπ 
Ῥτέϑεπος οἴ ἐνεῖυ οσεδῖυσε᾽"᾿ ; π᾿ κτ. 88 ἰπ 
ΝΕ. 15, ΝΠ τῆς Πἰπιδιίοη τ᾿ ὗ. τ. οὐρ. 
--οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος : εΓ. 
Ερῇ. 111.7.. ΤῊϊ8 ρῆγαβε σοπίδὶπβ ἃ οεσίδιῃ 
βίδιεἰυ βε  -δββογθοη ; ἴδε Αροβεὶες ὑγρεδ 
πε ἕαςε {πᾶὲ Πε ἰβ ἃ τηϊπίβιες οἵ 1πὶ8 
(οβρεὶ 88 ἃ τεᾶϑοῦ ΨὮΥ ἴποὺ βῃουϊὰ 
τεγηδίῃ ΓΑΒ ἰο ᾿ἴ. Ηἰἴ8 δροϑβίοϊϊς 
Δυϊβουιυ, 80 ἴδ ἔγοπι Ὀθεὶπρ ἱπιρυρπεὰ ὈῪ 
18ε ἔα]86ε τεαοπειβ, νγ85 πιοσε ργοῦδοϊν ἰπ- 
νοκεὰ; 50 Ρδυΐ ἤτον 1 ἴῃ τς Ῥαΐδπος 
ραϊπϑὲ τμετη. [Ιζ [58 4150 ἱπιεὲ ἴῃδῖ ἴῃς 
Θεπ]ς πϊβϑίοη νγνᾶ8 50 Ὀουηὰ ὑρ ἰῃ δὶ8 
οντ τηϊπὰ Ὑἱτἢ ΠΒ Ἀροβυεβμὶρ ἐπδὶ ἃ 
τεΐεσεποε ἴὸ ἴπε οπς πδίυγαδα!ν βυρρεβιεά 
ἃ τείετεποε ἴο τῆς οἴμεγσ. Βγυ (πὶβ οἴδυβε 
Ῥδὺυ] εἴδεςίΒ τῆς ᾿σδηδιτίοη το νεῖ. 24. 

γν. 24-29ς. ῬΑΟΌΙ, ΚΕΙΟΙΟΕΒ ΤΗΑΤ ΗΙ18 
ΒΟΕΡΕΒΙΝΟΒ ΑΒΕ ΚῸΞ ΤῊΞ ΒΕΝΕΡῚΤ ΟΡ 
ΤῊΕ ΟἬὕΒΟΗ, ΙΝ ΜΉΟΒΕ ΒΕΆΝΙΓΕ ΗΕ 
ΕΠΕΙΓΒ Η1Β8 ὈΙΝΙΝΕΙΥ ἈΡΡΟΙΝΤΕΌ ΤΑΒΚ, 
ΟΡ ΡΌΣΠΥ ΡΒΕΑΟΗΙΝΟ ΤῊΞ ΠΌΝΟ ΗΙΘΡΕΝ 
ΒΌΤ ΝΟῪ ΒΕΝΕΑΙΕΡ ΜΥΒΤΕΕῪ ΟΡ ΤῊΕ 
ΑΟΒΡΕΙ,, ΨΉΙΟΗ 18 ὈΝΙΝΕΚΒΑΙ, ΙΝ ΤΆ 
ΒΟΟΡΕ, Α ΤΑΒΚΊΝ ΜΗΉΙΟΗ ΗῈ 888 ΑΙ, 
ΤῊΕΞ ΜΙΟΗΤῪ ΒΤΕΕΝΟΤΗ ΜΨΊΤΗ ΜΉΙΟΗ ΟΡ 
ἨΛΒ ἘΝΡΟΜΕΌ ΗΙΜ. --- ες. τ 18 
υδυδ!ν δεϑυπηεά δαὶ ὃς εψῇ ὉΥ ἴδε 
ΔΝ εβίεσῃ ἰεχὶ ἰβ ἄμε ἰο ἀϊειορταρῆν ; Ὀυϊ 
ἰδ πᾶν αυἱῖε 485 εδϑὶϊν ἤδανε (8]1|ἐπ ουἱ 
τγουρῃ Βοπηοεοιεϊευῖοπ 88 πᾶνε Ῥδεπ 
ἰηβοσίε, [{ ἰβ, βοννενοσ, οὔτε ὈῪ βυς ἢ 
δὴ Ὄνογυνεϊ πλπρ οοτηδιπαίίοη οὗ Μ55. 
τδαῖ ἴῈ νου] ποῖ ρεγῆδρβ ὃὲ ᾿υ 81} Ώῆ 0 ]ε ἴο 
Ρίαςε ἐξ ἴπ τὲ εχ. Ου ρτουπᾶβ οὗ ἰη- 
ἴεγηδὶ ενίδεπος ἃ βίγοηρ οἂδεὲ οἂῆ ἢὲῈ 
ταλάς ουὖἱ ίος ἴδε ἰπβεσίίοη, [ἱρδείοοι 
οπιῖῖβ, δπὰ ταΐηκβ ἔπε ΔὈγυρίπαβ8 σμαγδςο- 
τετβεὶς οὗ Ῥαυ]. Ηε αυσῖεβ 48 ρδγδὶ]εῖδβ 2 
Οος. νἱϊ. 9,  Τίπι. '. τ2. Βυῖ {πε οοη- 
παχίοη ἱπ ἴπε ἔοσπιεσ σαβε 18 ὑποεγίδίῃ ; 
Μνεβίοοῖς ἀπά Ηοχγῖὶ ἀο ποὶ Ὀερὶπ ἃ πεν 
δβεπίεπος νἱ ἢ νῦν χαίρω ; ἰζ σοττεςεῖγ, ἴὲ 
ἰ8 ποῖ ἃ ἴσυε ρδγβὶ]εὶ. Βυῖ [ἢ οἰδπεγννβε 
ἔπετγα ἰδ ποῖ ἴδε αὕτυρι οδδηρε οὗ βυῦ]εςι 
Με πὰ Πετα, ἕοσ Ῥαὺ] μα8 θεεη βρελκίηρ 
οἵ δὶβ ρτενίουβ τερτεῖ, δηὰ νῦν χαίρω 
Ο]]ονν8 παῖυγα! ἣν οὐ τ8]8. [πὸ {πὰ ἰαϊῖες 
ολ86, ἀραζίὶ ἔσγοπι ἴῃς ἀυδίουδ δι βεπεςν 
οὗ ἴδε Ἐρίβεϊε, νετ. χ2 ἡδίυγδαιγ οοπιίηυεα 
ΝΕ. 11. Οη δὲ οἵδες δΒαπά, [τ ἰβ νι 
οδαγδοίεσγιδες οὗ οὺὖγ Ερίβεϊε ἴος ἰγϑῃῆβι- 
τἰἴοηβ ἴο Ὀὲ εβξεςιεὰ Ὁγ πε τεϊαιίνε. 
γνιδους τἃ ννὲ βᾶνε πὸ ργεργαιίίοῃ ἔογ 
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σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25. ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, 

κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἷς ὁμᾶς πληρῶσαι 

νεῖ. 24, ἴοσ νῦν ἰδ ποῖ ἰγϑηβίζίοσδὶ. Απά 
ψἢ 18 Πα ἀρρϑαὶ τὸ ἐμεῖς Ἰογαῖεν ἰπ οὗ 
ἐγεν. ἐγὼ Π. ἐιάα. 18 στεδῖῖγ βιγεηρίμεπεά. 
πινῦν χαίρω: “1 πονν τε)οῖςς," ποῖ 
“πον, ἴῃ σοηῖγαϑῖ ἴο εἶπηεβ οὗ τερίηἰηρ,᾽" 
οΥ “πον 8ἃ5 1 Τοηίεμηρὶδῖα ἴπε στεδίπεβϑ 
οἵ τεἀεπιρείοη,᾽"" μὲ βἰταρῖ “ὁ ἴπ ΤΥ Ῥτα- 
βεπὶ οοπάϊτίοη 45 ἃ ρείδοπϑσ", Ἰοὺ ἴῃ 
βυβετίηρ 18 ἃ ἐλπυ] ας Ῥδυϊ πε ἰΔ6Δ.---ἂν 
τοῖς παθήμασιν: ποῖ, 45 Μεγεῖδηὰ Ηδυρί, 
“ὌΝΟΣ ΤῊΥ δβυβετίηρβ," ἴογ ψν Ὡς ἢ ἐπὶ 
νου μάνα Ὀεεη Ἔχρεοιεά (πουρὰ οὐ 
ῬΕΪ. ἱ. 18, κὲ χ. 20), Ὀυς “ἢ ΤΥ 
βυβετίη 8, ἐν ἀεηοίϊπρ ἴ86 βρῆεσε ἱπ 
Ὡς ἢ, ποῖ (45 Ε1.)} Ῥοϊἢ βρβεζε ἱπ δπὰ 
βυδ)εςς ονεῦ Ὡς ἢ.---ὐπὲρ ὑμῶν : ὁ.ε., ἴοι 
γους Ῥεπεῆι. ΟἸίγάπιαγε σοπιραγεβ ΡΕΙ]. 
.. 29, ΕΡΏ. [ἰϊ. Σ᾿, 13,1 Ρεῖ. πὶ. χτ8, δηά 
ἱπίεγργεῖβ “ἴογ ἴονε οἵ γου"--ὰ ἤης 
τπουρδο; ὃδυὲ ργορδῦὶν ἰμαὶ 18 ποῖ ἱπ 
Ῥλν}᾽5 πιϊηά.---ἀνταναπληρῶ. ΤΠε πηελη- 
ἱπρ' οὗ 1815 νεγ 18 πηυςἢ ἀϊδραϊεἃ. ἀνα- 
πληροῦν 15 ““ἴο 61] ὑρ ̓ ΄.. ἀντι- ἴῃ οοπι- 
Ῥοβιίξίοπ πᾶ8, δοοοζάϊπρ ἴο ατίπηπι, ἴδε 
Το] οννὶπρ βεη8ε8 : ὁρροδβὶϊε, ονεσ ἀραϊπϑβὶ; 
ἴῃς πιυῖυα] εἰοίεπον οὗ ἵνο; στεαυΐϊὶ ; 
Βοβῖ]ε ορροβίεοη ; οδῆς!4] βυϊδβεϊτυείοα ; 
δυῖ δοπὶῈὲ οὗ δεβεὲ ἀο ποὶ οὔσοὺγ νυ 
νεγῦβ. ΗἮδξ εχρίδίπϑ ἰξ ἵπ τὴ᾽]8 νυ: 
“ΑὙἍΒδὲ ἰβ ψαπτίηρ οὗ ἴδε δδιςτίοη οὗ 
ΟἸὨγίβε το δὲ Ὀογηε ὈΥ τηδ, ἴδδὲ 1 88 ΡΥ 
ἴῃ ογἄεσ ἴο τερᾶν ἴῇε ὑεηθῆϊβ νν πιο ἢ 
ΟΕ τίβὲ ζοπίεστοῦ, οὐ πὲ ὃὉγ ΠΠΠπρ υρ τδα 
τηεαβυγε οξεπε δ ςτοπ8 4 ὰ ἃροη Η πι᾿". 
ἀντι- οὐ [115 νἱενν τηεᾶῃβ “ἴῃ τσεΐζυση 
ἴογ ". Αποῖδπες νίενν ργτοροβεὰ ἰβ τπαῖ 
Ῥαὺυϊ πιᾶκεβ ὕὉρ ὈΥ ῥτεβεπὶ βυβεσίπρ ίοσ 
8ιἰ5 ἔοσπιεσ ρεγβεουϊΐοηυ. ὑΝῖπεσ (ΟἹ οννεά 
ὃγ Πίρδεξ, Εἰπάϊ., Μουε) 588 γ8 ἀναπλ. ἰ8 
υϑεὰ οὗ δἷπι γὯο “ ὑστέρημα α 5ἐ τεῖϊΐς- 
ἴωπι ἐῤδε ἐχρῖίςες,᾽᾿ δπὰ ἀνταναπλ. οἵ Πἷπ) 
ὙΠῸ ὁ ΔΙτεσίὰβ ὑστέρημα ἄε 500 εχρῖει᾽᾽" 
(πιοιεὰ ἴῃ Μεγετ). Τῆς ράγβ]]εῖβ [ὐρδι- 
οὶ αυοίεβ δῖε τηἰεηἀεὰ ἴο βῇον ἴπᾶΐ 
“ἴῃς ΒΟΡΡΙΥ οοπΊεβ ἔσγοπὶ ἂἃπ ορφροβίϊε 
αυδτίες ἴο ἴδε ἀείεοι ". Ηε τᾶκεβ {δε 
Βεηβε ἴο δε ἴῃδὶ Ραυΐ Ξυετιβ ἱπβίεδά οὗ 
ΟἸὨτίβι, δηὰ ἰγδηβίδίεβ “1 511 ὉΡ οὔ ΠΊΥ 
Ῥατι," “1 βυρρίεπιεπι". Αδδοῖς ρεῖ- 
ἘἸΠΕΠΕΙΥ ρΡοϊηῖβ οὐκ δαὶ ἴῃ ἴπε ἔνο ἰη- 
Βίδηςεβ ἴπ ὙΒὶοἢ ἀναπληροῦν 8 υδεά 
νὰ ὑστέρημα (1 Οος. χνὶ. 17, ΡὮΪ]. 11. 
30) ἴδε βιιρρὶν οοπιεϑ ἔγοπι ἂἃπ ὀρροδίϊα 
αυλείες το τῆς ἀείες!, ἀπὰ τπεζείοσε ψνα 
Βᾶνε ΠΟ πῖοσε γεᾶβοῃ ἔοσ ἱποϊυάδίπρ τ8ῖ5 
ἰάεα ἱπ ἀνταναπλ, [πη ἰπ ἀναπλ. ΤΠε 
βίσῃρίεβε ἐχρ᾽ δηδίίοη ἰ5 ἴμαὶ οἵ ΝΝν εἰβιείῃ, 
“ ἀντὶ ὑστερήματος Βυςοεεάίε ἀναπλή- 

ρωμα". (850 Μεγ., ΕἸ]., ΑΙΕ, δυρι, 
ΑὉΡ.) Κνε τῆυ8 ρεῖ ἴδε ἰάεδ ἔδδὶ Ἴνες 
δραϊηβὲ οἵ σοττεβροπάϊηρ τὸ ἴδε ὑγενίους 
ἀεΐεοι σοπιεβ ἴδε Β]1Ππρ ὑρΡ. Τὸ [ίρδι- 
ἔοοι᾿ 8 οτ εἰςῖβπι τπαὶ 1818 ἀερτῖνεβ ἀντὶ οἵ 
118 ἔοτος, ΕἸΠοοῖς τερ ῖε8 ἴμδὲ ἴπετε ἰς πὸ 
βΒυς ἢ οἶεᾶσ ςοτσεβροπάεηςς οὗ ρετβοῃδὶ 
δρεπῖβ 8ἃ5 ψουϊὰ θὲ πεεάεὰ το βυδειδηιδις 
τὰε δββοσίίοπ. [ε ἰβ ἐπῃροββίθ]ε ἴὸ ἐεεὶ 
δυτα ἀμάρντῳ οὗ {πεϑεὲ νίεννβ 8 γσῖρδι, δυῖ 
τὴῖ8 8 οὗ περαῖϊνε ἱπιροτίδηςε, δἰπος κ᾿ 
ἐχοϊυδεβ ἐΜκα. πληδι (δυς ἢ} 8 1Ἰρδυοοι᾽ ἢ 
858 ἴο ἴδε πιεδηίηῷ οὗ τδε τεϑβϑὶ οἵ τδε 
νετῖβε, θδβεὰ οἡ ἴδς βεῆβς οὗ τἢϊς νεσῦ.-- 
τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ. 
1μεανίηρ ουΐ οὗ δοοουπὶ βυςΒ ἱπίεσριεῖς- 
ἶοπβ ἂἃ8 “δἱϊἱοιϊίοπβ ἕοσ ἴπε βακε οἵ 
ΟΠ σίβε," οὔ “δβῆιοιϊουβ ἱπιροεθὰ Ὁγ 
ΟὨγίῖβε,᾽" τῆς ο] ον ηρ ἅτε ἴδε οδιεί νίεννα 
ἴπαῖ ἢᾶνε Ὀεεη τἄκεη : (1) Μδὴν Ἐοιηδη- 
δι φοπιχηγεηϊδλίουβ Ἔχρ]δίη ἴῃς βυβετῖπ οὗ 
ΟΠ γίβε ἴο Ὀε Ηἰβ πιεάϊαϊοσιὶ βυβειη 
ἰεῆ᾿ ἱποοτηρίεῖς ὃν Ηἰπὶ δὰ ἐραριεμα εν 
Ηἱἰδβ βαϊπιβ, Ραμ] τακίηρ δὲβ βδαγε ἴῃ (88. 
(2) 1ἱρδείοος, ΟἸίγαπιᾶγε, ΕἸπάϊδγ, ἀρὰ 
δηὰ οἴπετβ ἄστεα ψἱἢ (1) ἐπ τακίης τοῦ 
τι Χ. 85 ἴδε βυδειίηρβ Ὡς ΟΒπδὶ 
εηδυτεὰ οπ εατίῃ. Βαϊ ἴδεν ἄδτν [μδὶ 
τδεβε ὅγε πηεάϊδιογιαὶ βυβεγπρπ; ἴμεν δά 
“ἃ τηϊηϊβίεσίαὶ ὑἊ{Ππι ν᾿. ΟἾσίβε βυβετοά 
ἴος τε κίηράοτῃ οἵ αοά, ἀπὰ Ηἰς (ο]- 
Ἰονγαγβ πηυβὲ σοπίίπυε τϊ8. Ηοΐγαδηη' 5 
νἱενν 18 ἃ βρεςῖδὶ ἔογτῃ οἵ {μΐ8. Οδείδι 
ΜΆ8Β 8επὶ οΟὐἷν ἴο [βγᾶεὶ, ἀπὰ επηδυγεὰ 
Βιβετπρβ ἰπ Ηἰβ πικϊηἰβίγυ ἴὸ ἰ. Ῥδυὶ 
8118 ᾧρ Ψπδὲ 8 ἰεῖς οὗ ἔπεβε βυδεσίηρε, 
88 Αροβίῖε ἴο ἴπε ἀεηείεβ. (3) Μεγει, 
ο!]οννεὰ Ὀγ Αδδοῖὶ, ἐμίη ΚΒ τῆς Δ ςεῖοτ5 
ἅτε Ῥδυβ οἶντι, ἀπὰ ὅτε ςδϊεά τδὲ 
Αθήοιτίοπβ οὐ ΟἩγίβε, θβεσδυβε ἴμεν ἅτε οἵ 
ἴδε βᾶστῃης ὌἼββεπῖαὶ Τμαγδοίεσ. ὅϑῖηος Ὠϊβ 
Βιυεγίηρβ ἅγε 511} ἱποοπιρίεῖς, με βρεὰκς 
οὗ ΒΙΠΠἸπρ ἃρ ἴπεὰ πιεᾶβϑυσγα οἵ μεσ. (4) 
ΤΒςε βυβετίηρβ ἀγε ἴποβε οὗ ἴδε Οδυτοῖ, 
ΨΏΪΟΒ ἄγε 86}}} ἱποοπιρίεῖε. ὙΏΕΥ ἅτε 
ςαἹεὰ τε δϑιοϊίοπβ οὐ Ομεῖβε Ὀεσδυϑε 
ἴδεν σε ἴδοβε οὗ Ηἰβ ὑοάυ. Τδυδ Βεη- 
κεῖ: “ Εἶχα εβῖ τηεγβυσζὰ ρϑϑβίοπυτῃ, 4035 
ἰοῖα ἐχδηκίαγε ἀεδεὶ εοςϊεβῖα. Ουο ρῥἱυ 
ἱφίτος Ῥαυΐϊυβ εχβαυβὶῖ, εο πηίηιβ εἰ ἘΡΝ 
Οϑίμας εἰ οδεαίαγὶβ τεϊϊπαυίτυς. ος 

ἔεῖε ςοτησαυπίο βαποίοσγυσῃ." Οτετηες 
ἰτη υῖν βανβ ἰδὲ ἴῃς ἀείεςι ἰ5 ποῖ ἴῃ 
ν δὲ ΟἸτίβὲ βυβετεᾶ, Ὀὰϊ ἰπ τῆς οοι- 
τηαηίοη οὗ [88 ΟΒυγοῦ ἰπ ΗΒ Ξυβείπξε. 
Ῥδυϊ σοποεηίγαῖεβ οἡ δἰ πιβεῖζ τμε Ὠδίε οἱ 
τᾶς ννοσ] ἃ ἀραῖπβε ΟἾσίβε απὰ Ηἰθ Οδυσο. 
(5) Τῆς βυϊετίηρβ σὲ ἴδε βυδεζίηρε οὗ 
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τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 26. τὸ μυστήριον τὸ " ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν Ρ Ουὶν Βοῖς 
4 αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 

1, 
ἰῆ ΝΙΤ. ᾳτχῶος. ἱΐ. γ; Ἐρῆ. ἐϊΐ. αὐ; τ΄. Ἐοπι. χνΐ. 25. 

ΟἸὨσίδε, ποῖ, βονενεσ, ἔδοβες ψῃϊοἢ Ης 
δηάδυτεὰ οὐ εαγῖ, Ὀυὲ ἴποβα Ὡς Ης 
δηάυτεβ ἰῃ δὼ] Γπγουρ {πεῖν τηγϑίῖςαὶ 
τπηΐοη. ΤΒε ἀείεςι 185 ποῖ (88 ἰῃ 4) ἰπ με 
βυδετίηρβ οὐ τῆς Οδυτγοῦ, Ὀυς ἰπ ΟἾγίβι 8 
βυβετίηρθ ἰπ Ραὰϊ]. (1) τηυβὶ ὃς βεὶ αβϑί δε 
οπ ἴδε ρτουπὰ (παῖ θλίψις 8 ποῖ υϑεά 
οἵ Ομτίβι᾽ ΒΒ διἰοηπίης βυβεγίη ρβ, ἔοσ ΠΟ ἢ 
Ῥαυ εἰ ρΙουβ αἷμα, θάνατος, στανρόξ. 
(3) πιαδὲ ὃὲ τεὐεοιεὰ θεσαυβε ἔπε δήῆϊο- 
τἰοπβ οὗ Οἢτῖβε σδὴ δαγάϊγ πγεᾶηῃ διίοϊτοπβ 
κε ἴδοβε οὗ Ὁ γίβι. (4) ἰβ ἴο δ6 τεὐεοϊεά 
ΟΠ 58ἰ τα στουπάδβ, (δε ἀεέεος ἴβ ἴῃ 
ΘΒ είβε᾽ 8 οννῃ βυβετίηρ; ποὲ ἴῃ ἐμαὶ οὗ τῆς 
ὉΒυσοῦ. Βεβίάςβ ἔδεσε ννουἹά ὃς δπ υπ- 
Ῥαυϊὶπε αιτοόρᾶπος ἴῃ ἴδε οἷδίπλ τπδὲ πε 
ννᾶβ δΙἸπρ υΡ ἴδε γεῖ ἱποοπιρίεῖς βυθέετ- 
ἴηρβ οὗ τπεὲ Οπυτοῆ. Ν ὲ ἅτε ἴδυβ ἸΙελ 
ΨὮ (2) ἀπά (5), εασῇ οὔ ψ Ὡς ἰακεβ 
“τῆς ἰθίςτίοηβ οὐ ΟὮγίβι ἢ ἴῃ ἐπε ϑιγίος 
8εη8ε οἵ δϑϊ]οιίοηβ ἐπάυτεὰ Ὁ ΟὨσίβι 
ἩΗϊπιβεῖῖ. ΜῈ ςδηποῖ, νὰ 1ἰρδείοοι, 
ἀεςοϊάε ἰπβὲ (5) οπ ἴπε στουπὰ τῃδὲ 
ἀνταναπλ. ἐχοϊ υἷε δὴ ἰἀεπεβοδείοη ὕε- 
ἕνεεη ἴδε βυβετίηρβ οὔ Ραὺυ] δὴ ὰ ΟὮσῖδι. 
Ἡοδηδηπ᾿β νίενν 18 ΝΕ αἰττδοῖῖνε οα 
δοςουπί οὗ δε οοηϊοχὲ, ἴῃ ἩΒϊοἢ Ῥδὺ] 18 
βρεαϊεῖπρ οὗ δἰβ Αροβιϊεβδΐρ ἴο ἴδε αεπ- 
ἘΠε5. [1 15. ρεσῆδρβ δε Ὀεβὲ ἔογγ οὗ (2), 
διὰ τῆδὺ ὃς τρις. [ἰ, πΠονενετ, ἰΙδθουγβ, 
ἢ (2) ρεπεγαιῖν, ἀπάες τς οδ]εοσείοπ 
τας [τ ᾿πιρ]1ε8 ἀδέεςι ἰπ ΟἾγίβι᾽ 8 φαγίῃ]ν 
βυβετίηρδ, ἴον ὑστέρημα πιεδη8 ἀείεςϊ͵ 
δηὰ αἷβο πὶ τῆς ςοἰδἰπὶ τυ τηδάς το ΗΠ] 
ὍΡ τῆς ἀεΐεοι Ἰεῖτ Όγ ΟἸτίβι ἰ8 βίσαη εἰν 
Δδιτορᾶης. [τ ἰβ πεγεΐοσε Ὀεδῖ ἴο δοςερὶ 

[τ 8 υτρεᾶὰ τῃδὲ {πετα 18 πὸ Ν.Τ. 
ἈΓΔ]]εἱ το {πε ἰάεα πὲ ΟἸγῖβε βυ ῖεγβ ἴῃ 
18 τηετθεῖβ. Βυΐ, ἀραγὶ ἔγοπὶ Αςίβ ἰχ. 

4. Ῥαυ]8 ἀοςοίγίπε οὗ υπίοη ὑν ἢ ΟἨ γίβὲ 
ἰ8. βυςἢ παῖ γε βῃουϊὰ αἰπιοβὲ ὃς Ἷογη- 
Ρεϊεὰ το ἱπέεσ τὩδε Οἢγίβε βυβεγεὰ ἰη Ηἰβ 
ταεηθειβ, ἄνθη 1 Ρδὺὶ] πδὰ ποὶ ἤεσε 
Διητηεὰ τ, Απά ἔδοτε 8 ΠῸ διγοράποθ 
δεῖε. Εογ Ραυϊ ἀοεβ ποῖ οἰαὶπιὶ ἰο ἢ]] ἃρ 
τῆλε ἀείεοϊβ ἱπ ΟἸγίβε᾽ 5 ἐδγίἢ]ν βυβετίηρ 
ος ἱπ ἴδε βυβετίηρβ οὐ τῃε Οδυτοῦ, Ὀὰῖ 
ἰπ ἴπε βυβεσίηρβ ᾿νῃϊς ἢ πε πᾶβ ἴὸ επᾶυτγε 
ἴῃ 8ὶ5 ΠεβὮ, ννπίςο ἢ ἀγὸ ΟΠ τίβι 8 βυβεγίπρβ, 
Ῥεσαυδε πε δηὰ ΟἸγίβε ἅγε οπε. ε 
δῃουϊά ἀδοοοτάϊηρὶν ἴᾶκε τ. θλ. τ. Χ, ν ἢ 
ἐν τῇ σαρκί μον 88 ἃ βίπρ]ε ἰάςα, "" ΟὨτῖβι᾿ 8 
βυβεγίηρβ ἰπ τὴν εβῇ ᾽".--ἐν τῇ κί 
μον. Ἴδετε 18 ἃ ἀεϊϊςαιε ςοπίγαδὲ ὃ6- 
ἔνδεη ἴδε βεβ οὗ Ῥαὺυϊ δπὰ δε Ὀοὰγ 
οἵ Οπείβι. 16 τῆεδε ννογάβ ψεσα ἽἼοη- 
ποοίιεὰ νυν} ἀνταναπλ. {πεν νουἱὰ 

1]. γ: ΕΡὮ. 
ἐἰϊϊ. ἘΡῸ 
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το ΔΟΙῪ δΒαᾶνε ἱπηγηεά!αιεῖν (Ο]]ονναά..--- 
ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ: ““οη δεδαὶῖ 
οὗ Ηἰβ Ὀοάν᾽". ὙΠῖβ ΠΊΔῪ ΒΡ τπθδῃ 
τλδῖ τπὲ βυβετίπρβ οὗ Ῥδὺ] δἀναποεά (δε 
ἰητεγεβῖβ οὗ τῆς Οδυγοῦ (οὐ ῬὨΪ]. 1. χ2-14). 
Βυϊῖ, ακίπρ ἱπῖο δοοουης Ρδυ}8 βίγοηρ 
ξεεϊπρ οὗὁἨ τῃε 8ο]ἀαγίεν οὐ τπε ΟΠυτοῆ, 
ΒΟ ΡΓΟΡΑΣΙ ταθᾶπβ ἴπαὶ δρδγῖ ἴτοπὶ δ Π' 
ξυσιΒεγίηρ οὔτπε Ομυτοἢ᾽  ἱπίεγεβίβ ἀἶτλη 
᾿ὶβ ἱπιργιβοππιεηϊ τῆδὺ Ὀτγίπρ ἀρουΐ, δε 
Βυβετὶπρ οὗ ομὲ οὗ ἴδε τρειλῦοῖβ τηυδὶ 
Ῥεηεῆὶ ἴ[Πὲ ψ δος Ὀοὰν; ͵υϑὲ 48 ἷἰπ ἃ 
πίρδες δπὰ ἔ]1ες βεηβε ἴῃς βυβετγίηρ οὗ 
πε Ηεδὰ μαὰ ργοουτεὰ 5αἰναιίοη ἔος ἴδε 
Οδυσοῃ. Ῥδὺυὶ τεϊοίοεβ, ποῖ, 88 Αὐδοις 
δᾶγ8 ἴδε νὶενν τ Κεη οἵ τ. θλ. τ. Χ. νουϊὰ 
ἱπνοῖνε, “θεςᾶυβε ἴΠΕῪ ννεπῖ 10 ἱπογεᾶβε 
τῆς ΑΒ εοπ 8 οὗ ΟἸγίβε," δας Ὀεσδυδε μἰ8 
ΑΠΙςτἰοΏ8, νυν ϊο ἢ ἡνεσε ἴδοβα οὐ ΟἸσίβε 
αἶδο ἴῃ δε πεςεββίεν οὗ ἴδ ολβε, γεῖεὲ ἃ 
δΙεββίην ἴο ΟἸγίβϑι᾽β δοάγ.---ὅ ἐστιν ἡἧ 
ἐκκλησία : “παῖ ἰ5, τῃηε ΟΒυτο ἢ," ρεῖ- 
Βαρβ δάἀεά Ὀεοαυβε σάρξ ἀπά σῶμα οσοὺυς 
τορεῖμας Βεγε, ἀπά τῆς τεδάεγβ πιρῃς ὃἊ 
ςοηδιβεὰ 848 ἴο ἴῃς ρῥγεςῖβε πιεδηΐηρ οὗ 
σώματος. 

ψεῖ. 25. ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος. 
ΗΔ τῆεβε νογάβ Ρδὺ] γεϊυσπβ ἴοὸ νεῖ. 
23, ϑρεδκιηρ οὗἩἨ δίπηβεῖ Βεσε, δονανοσ, 
ἃ5 ἃ τηϊηϊβῖες οὗ ἴῃς Οπυτοῦ, ἴδετε οἵ {πε 
αοβρεὶ. Βεοδιβε ἢε ἰβ ἃ πηίηϊβίεσ οὗ ἴμε 
ΟΒυτοῆ, ἐξ 18 ἃ ἴου ἴο βυδὲεσ ἔος 118 ννεῖ- 
ἴατε. Ης ρτοοεεάβ ἴο εχρίδίη ψμδὲ δΐ5 
Ῥεου αν (ἐγὼ επιρῃ διεὶς) πιὶ πἰβίγυ 18.--- 
κατὰ τὴν οἰκονομίαν: οὐ. ΕΡΏ. 11. 2. οἱκ. 
ἰβ “ βέεννατ ἀβῃϊρ ᾽᾿ ταῖμεσ ἴῃδη "" ἀϊβρεπβδ- 
ἴοη  (ὦἷ στ Οοσγ. ἰχ. σ7). τ. Θεοῦ ἱπάϊ- 
οαἴεβ ἴπαῖ {Π|8 οβῆοε ἰ8 μεϊὰ ἱπ ες πουβε 
οὗ αοά, ος ται ἰξ πδ8 Ὀδεη επιτζυβιοά ἴο 
Βίπι ὈῪ ἀοά..---εἰς ὑμᾶς : ἴο Ῥε ἴάκεπ ΜΒ 
δοθ. 25 ἰπ Ἐρῇῃ. ᾿ϊ:. 2, ποῖ ψ ἢ πληρ. 
(48 ὈῪ Οδτγβ. ἀπὰ Ηοΐῃ.). [δ ππεᾶπ8 
τοννατὰβ γοῦ Οεπεῖεβ, ἴπαὶ 18 ἔος γους 
Ὀεπεῆι. ὙτΤε οοπίεχε βδονβ ἴμαῖ τδῈ 
(επεῖεβ ἂσὲ ὑρρεττηοϑὲ ἴῃ δἴβ ἰπουρῆῖ. 
--“κληρῶσαι τὴν λόγον τοῦ Θεοῦ: ““ἴο 
016] τῆς ψογά οἵ αοά ". πλ. [5 τᾶκεη 
ἘΥ βοπιε οὗ ἴδε οοπιρίεἰΐοπ ΌΥ {85 Ἰεῖῖεσ 
οὗ τῃε ἐεδοδίπρ αἰγεδᾶν ρίνεη ἴο {πὲ 
Οοϊοββίαπβ.ι Βυῖ Ῥαὺυΐ 18 βρεακὶπρ οὗ 
πε Φυποιίοη βρεςία!γ επιγυβιεὰ το ἢϊπι. 
(επεγαῖν τηϊ8 ἰβ ἐχρίαἰηςὰ οἵ {δε ρεο- 
εταρῃϊοδὶ εχίεπβίοη οὔμε αοβρεὶ. δυρι 
τρϊηκβ με σεορταρῆϊοδὶ ροίης ο νίαν ἰδηοῖ 
Ῥγεβεπὶ εσε. Αἢ Ἂββεπεῖδὶ σμαγαςιεσγίβες 
οὗ ἴδε ἀοβρεῖ ἰδ ἰξ8β υπίνειβα !γ. Ῥαυ 5 
βρεοΐαὶ πηϊβδίοη 18 ἔο Ὀγίηρ 18 τὸ γεϑ]188- 
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2]. οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ 

μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, δ᾽ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς 

180 1,η., Ττ ΝΗ... ΕΝ. νυν ΑΒΕΘΟΡ 17. 
αἰιγαςείοη ἴο ξεπάες οὗ Χριστος. 

του. Τΐβ με ἄοεβ Ὁγν Ῥγοοϊδιπιίηρ ἴδε 
Θοβρεῖ ἴο τε Θεηεῖῖεβ, (18 τηαϊκίπρ᾽ οἰεατ 
δε ἴσγυε παίυτε οἴδε ἀοβρεὶ. ΤΆΙΒ βυϊ8 
ἴδε οοπίεχι Ὀεῖῖες, ἕος Ῥδὺ] ὑγοςςεβ ἴο 
ἀεῆπε ἴδε τηγυβίεσυ επίσγυβιεὰ ἕο ᾿ὶπὶ 88 
τε υπϊνεογβαι ἐγ οὐ βαϊνδιίοη, ποῖ ἴδε 
νᾶες εχίεπβίοη οὗ ἴπε ἀοδρεὶ. Οἱδεσ 
ἱπεεγρσεϊδιίοηβ πᾶν ὃε βεε ἴῃ Μεγεῖ ΟΣ 
Ἑδάϊε. 

νεῖ. 26. Ῥασια! ν ρδγα!εὶ ἰο ἘΡὮ. 
ϊ, 9. Ηον ρτεδῖ ἴδε Ὠοποὺς σοηξειτεὰ 
οη Ρδυϊ] ἴ8, ἄρρεᾶσγβ ἴτοπι ἴδε ἕδος τδδὲ με 
ἰδ επίγυϑιεὰ ψὮἢ τἰῃς ἀυΐν οὗὨἨ ἀεοϊαγίπα 
ἴδε Ἰοη σοποεαϊεὰ βεογεῖ Ὡς ἢ 18 τὰς 
ἀϊδεϊηρυ δῃϊπρ ταῖς οὗ δἰ8 αοερειοτ τὸ 
Ρ' ριον. [ἰρπίοος ἐπίπκβ τπαὶ ἴδε 
ἴσῃ 18. ὈΟΙΤΙ ὉΥ Ῥαὺ] ἔτοσλ ἴῃς ατεεὶς 
τηγβίεσγίεβ, απὰ ταὶ ἰξ 18. ἱπιθητοπδΠ}γ 
σδοβθ ἴο ροὶπὲε ἴῃς οοπίγαβὲ Ῥεΐνεεῃ 
ἴδοβε βεοζεὶῖ πηγβίογίεβ ἀπά {πῸ ἀοβρεὶ 
ΨΒΙΟΝ ἰ8 οἥετεά το 4]1. Βυῖ ἔοσ τῆς 
τηγϑίεσίεβ ἔπε ρ]υγαὶ ννὰ8 ετηρί ογοᾶ. Απά 
τδεῖα νου ]Ἱὰ θ6 τποσα ᾿υδεϊβολιίοπ ἔοσ {π|8 
ἱπιεγρσεϊδιίοη ἱπ Μαῖϊζ. χὶϊ. αὶ τὸ’ κα 
νἱ, το, νΒεσα ἴπε ἀϊβοῖρ᾽εβ ἀγα τοϊὰ Ὀγ 
]εβὺβ ἴθδὶ ἰο ἐπεπὶ ἰξ 15 ρίνεπ ἴὸ κπονν 
πε πιηγβίογιεβ οὗ [πε Κιηράοτω, Ὀυϊ ποῖ 
ἴο οἴδετβ. Βυῖ τ 1 οὶ Ὅὲ δβεσίουβὶ Υ 
βυρροβεά {παῖ ΟὨγίβε θοσσοννεἃ [ἴῃς ἔεγπὶ 
ποῖὰ ἴδε Οτεεῖκ πιγβίετιθβ. Α πιυβίεσγυ 
18 ἃ τυ ν ὨΙοἢ πιδη σαπηοῖ κπον Ὦγ δὶδ 
πδῖυγαὶ ροόνεσβ, 80 ἴδιαι 1 ἰξ 15 κπονψῃ ἰξ 
τοῦδε θὲ τενεαϊεά.---τὸ ἀποκεκρυμμένον 
ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν. 
ὕυαίγ ἀπὸ ἰ8 ἰακεπ 88 ἐετηροσγαὶ, ἀπὰ 
1818. ἀρτεεβ ὙΠ μὲ ἕδος μὲ βἰπι]ὰτ 
τείεεηςεβ ἰπ Ῥδὺϊ ἂγὲ τεηροσαὶ (χ Οος. 
.. 7, Εοῃῃ. χνὶ. 25), αηὰ ψἱἢ ἴδε υβε οὗ 
ἀπὸ 48 ἰη ἀπ᾽ αἰῶνος ἀπά ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμον (Μαῖε. χχν. 34). ἀπὸ καταβολῆς 
οοουγε ἢ κρύπτω (Μαῖι. χιϊ!. 35). Βυὲ 
εἰβεννθεῖε ἀπὸ αἕεῖ κρύπτω οἵ ἀπο: 
᾿πάϊοαϊεβ ἴμοβε ἴοι Ψβοπὶ ἃ τπὶπρ 18 
οοποραϊεᾶ. [π ἔδνους οὗ {88 πιεδηίηρ 
Βετα 18 ἴδε οσγάεσ, ἔοσ 1 ἀπὸ τ. αἱ. ννετε ἴεπι- 
Ροσγαὶ ἀπὸ τ. γεν. ψουϊὰ ΡῈ ἱποϊυδεὰ 45 
ἃ τηδῖϊεσ οὔ οουτβε. [{ πδ8 Ῥεβδῆ 80 (8 Κθὴ 
Βεζε, ποῖ ΒγῪ ΚΙόρρεσ, ψνῇο βιιρρεβίβ ἴξ ἃ8 
ξθθεινις, δυῖ ἀοεβ ποῖ δοςερῖ τὰ, Ὀὰϊ Ὁγ 
τῶῦκε. Ηεξ {πίπκβ ΒοΙΪ ἅγε ἴεστηβ ἴοσ 

δΔηρεῖβ, δηά ἴῃ ἰἴ861Ὁ βυςἢ ἃ ταΐεσεηςς ἰβ 
ποῖ ἱργοῦδῦϊς, ἴου ἴτ ἰ8 τὩὭσουρῃ πε 
ΟΒυτοὶ τπδῖ πε ρῥγϊποῖ ρα! ε8 ἀπὰ ρόννεσβ 
Τοῖς ἴἰο ἰεάσῃ πε τηδηϊίοϊ ἃ νυ ἱβάοπι οὗ 
αοὰ (Ερδ. ἰἴ. 9, νβεγε 7υ8ὲ Ὀεΐοτς {δε 

»»- “Ὁ 

ος: Τ΄, ν8. ἢ ΦΟΌΕΚΙ,, Ὁ 

τηγβίετυ ἰβ βαϊἃ ἰο βανε Ὀεεῃ Ἴςοηςεδὶ οἷ 
ἀπὸ τῶν αἰώνων). Βυὶ νε Βανε ΠπῸ εν]- 
ἄεηςε ἴδδιὶ ὙΆ5 ενὲς υϑο ἱπ (8 
Ψ Αγ, Δπὰ πὸ Ρασγα!εὶ ἴοσ 1818 υβς οὗ αἰῶνες 
π ΝΙΤ. ννιίδουις ἸΔεπιϊγιηρ ἴδε ἰεστης 
δ... Δ] εχίβίθησεβ, ΜῈ ταδ ΜῈ 
Ηαυρι (οἷ. αἰΞο ϑοάεη) ἴδε αἰῶνες οὗ τε 
ἅξε5 Ὀεΐοτε 86 ψνοτὶ ἃ, ἀπά γενεαί οὗ {δε 
ξεπείβεοῦε οὗ υπίδη Πἰβίοσυ. Τ15 τ} 

Ῥτδοιο δῖ τπῈ βᾶπὶα 848 ξαγίπρ ἴμδὶ 
με ταγβίεσυ τγᾶβ οοποραϊοὰ ἴτοπὶ δηρεὶβ 
δηὰ τεπ. ΤὨὶβ 8 ρσορδθὶν ἴδε τηελπιησ 
οὗ Βεηρεὶβ ποῖε: “Αδοῃδϑ τεΐεσυηῖυσ 
δὰ δηρεῖοβ; ρεπεσγδίίοηςβ, δὰ πογιῖπεβ᾿"". 
Ὑπεοάοτεῖ, ἐο]οννεὰ Ὁγν ΚΙόρρεσ, {πϊηκς 
ἴδαι ἴδετε ἰβ ἃ ροϊεπιὶςδὶ τεΐεσεηςς Ὦετε 
ἴο {πε δητφυϊεν οὗ πε σοβρεὶ απὰ 1τἴ3 ςοῦ- 
δεαυεπὶ ΒυρεγοσΥ ἴὸ τῆς [νν. Αὐδοιι 
τῆιπκβ ἐπ Ροὶπε οὗ ἴδε τεΐεσοηος ἴο τδς 
Ἰοῆξ ςοποεαϊπηδηϊ ἀπά τεςεπὶ ἀϊβοίοξυγε 
8 ται {πε δοςερίδηςε οὗ ἴδε ἔδἶϑε ἰεϑοῖ- 
πᾷ ἰ5 ἴῆι8 εχρίδίποά, Βυϊ (δὲ ποῦ- 
Ῥοϊεπιῖοδὶ ἙἽβαγαςίεσ οὗ ρᾶγα]εῖ ραββᾶρεβ 
ΤΩᾶΚαβ ἴΠ 656 βυρρεϑβίίοηβ νεῦυ ὑποετίδίη. 
-ο-νῦν δὲ ἐφα! Ἴδε Τςοπεϊσυς οι 
Βεσε σβδηρεβ, δηά με ρεγέεςξ ραγςϊρίε 
ἰδ Τςοπειπυεᾶ ὉΥ ἴπε δογιδὶ ἱπάϊοδσνε 
{ὑ πποῖ- Μουπέσ, Ῥ. γ17).- Τῆς δπδοο- 
αἴπου 18 σαυϑεά ὉΥ ΡΔ0}᾽8 ἱπίξηβε )ΟῪ 
παι τῆς Ἰοπρ βίΐεηος μδβ ὕεεπ ὕὑσγοίκεη ; 
δε ἰ8 ςοπίεπε ἢ ποιπίπρ ποσὶ οὗ ἃ 
ἀεδηϊίε βιδίδιηεηξς οὗ ἔδς βἱοτγίουβ ἕαςι. 
γῦν 8 ἐαυδιὶν ἀρρτοργίδις νμεῖδες ἀπὸ 
͵β ᾿ἰςπηροσαὶ οὐ ποῖ, ἔοσ ἴπε δηειμεβὶθ οἵ 
Ῥᾶβε ἀπά ργεβεηῖ [165 ἰῃ τῆς πδῖυγε οὗ ἴδε 
ςᾶ86.---τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ : ἱ.“., ἴο ΟΒτὶ5- 
εἴδη βεηεγαιγ, ποῖ ἴο τς ον 5} ΟἾτ8- 
εἶαπβ (Ηοὔπ".), πο οετγίδι πῖν νεσε ποί 
βρεοία!ν ἐπὶ μιεπεά οα 1818 πιδιξεσ, πος 
ἴδε Αροβιῖεβ ἀπά ρζορδεῖβ οὗ ἴδε Νεν 
Οονεπαπί, Ἔνεη Ἐπουρῇ ἰπ τῆς ρδγα εῖ 
ἘρΆΏ. 111. 5 ἴπῈγ ἂγε Ἵσβοβεη ἔοσ τηεηιίοη, 
τος ἴπε δηρεῖβ, ἴῃ βρίτε οὗ ΕΡὮ. ἰϊ. το. 
Τῆς ψόογάβ πιυβὲ ὃς τά κε ἴῃ ἱπεὶς οὈνϊοῦδ. 
8686. 

νεῖ. 27. ΟΥ̓ ἴον αραγιίαὶ ρδγα]εὶ Ἐρὲ.- 
1. τ8.--οῸὁὡἧς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς : ““ἱπαδηηθς ἢ 
88 ἴο ἴδεπὶ αοά νη]]ε " ; ἠθέλ. 15 οβοβεπ 
ἴο Εχρσαβϑδ ἴπε ἰάβεα ἴπαὶ (ἢς τενεϊδιοη 
δὰ ἴϊ8 βουγος βοΐεῖν ἱπ αοά᾽β ν}]}.--τί 
τὸ πλοῦτος τῆς δόξης. : ς΄, Εοπι. ἰχ. 23, 
ῬΏΠ. ἵν. το, Ερδ. 1. 18, 111. τ6. ΤΒε 
Ἐχργεϑβίοῃ ἄοθβϑ ποῖ τχδεᾶπ (πε ρίοείους 
τὶς ῃεβ, Ὀὰϊ ταῖπογ μον τὶς 18 τὰς ρίογγ. 
ΎΠε ὑβς οὗὨ “ρίοτυ " ἱπηπιεάϊαιεῖν ἀκεσ 
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τῆς δόξης, 28. ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, ᾽ νουθετοῦντες πάντα ἄν- τ Ῥαῦ] σαν 

θρωπὸν καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα 
παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ - 29. εἰς ὃ καὶ 

κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην 
ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

ἰπ ἴδε βεπβε οὗ ἴῃε Μεββίδηὶς Κίηρᾶοπι 
ἕδλνουτβ ἴπε δἀορίίοῃ οὗἩ (παῖ τηεδπίπα 
δεῖς. Βυῖ 848 ἰξ ἰ8 ἂπ αδἰτίδυϊε οὗ ἴδε 
τηυβίεσγυ ἰξ ργοῦ δ Ϊυ Ἔχρσεβ868 [18 σίοτίουβ 
ςδΒαγαδςῖεσ.---ἐν τοῖς ἔθνεσιν 8 σΈΠΕΓΑΙΥ 
ἴακεὺ νἢ τί τὸ πλ. κιτιλ., πὰ τῃϊ8 
Εἶνεβ δῇ Ἔχοεῖεης 8εηβε, Ὁ ἰξ ννᾶβ 88 
τηδηϊεϑιεὰ ἴῃ τῃ6 ΟΕἜπΈ]ς ταϊβϑίοθ τδαῖ 
τῆς ρίοτυ οὔ δε αοβρεὶ ννᾶβ βϑρεςίδ! 
ἀϊδρίαγεά, Ὑετα 18 ἃ {π||6 αννεννατάπεβϑ, 
βίπος ἴτε ἀεβηίτίίοη Χριστὸς ἐν ὑμῖν 
ΒΕΕΠῚΒ (0 πιᾶκε ἐν τ. ἔθν. ὑπηθςεββαγυ. 
ΤὮςε ρίοσυ οὗ ἴῃς τη Βίεσυ ὑγᾺ5 ἰῖβεὶξ Χ, 
ἐν ὑμ. [{νὲ ἴδε ἐν ὑμῖν ἴο πιεδπ ἃπιοηρ 
ὍΣ Οεπε]ε8. Ταΐβ μαγάϊν ᾿υβεῖθεβ υ8 

ἴῃ ςοππεςπρ ἴπε ψψογάβ νῖτῃ γνωρίσαι 
(Ηυρι), ἔογ τὲ αἰγεδάν ἢδ8 {με τεοὶρίεπιβ 
οὗ Κπον]εάρε διίδοβεὰ τὸ ἰΐ ἡώω τω 
ἐστι λπβϑννεῖβ τί τὸ πλοῦτος κιτιλι ΤὮς 
στὶς ε8 οὗ ἴδε Εἴοτυ οὗ {δε πιυβίεσυ οοη- 
βἰβῖ ἴῃ Χ, ἐν ὑμ. ἡ ἐλπ. τ. ὕδυσ!ν 
ὃ ἰ5 ἰᾶκεῃ ἴο τεέες ἴο μνυστηρίον αἴοπε. 
Ῥεεδᾶρβ ἴδε ρῥγαςιῖςαὶ ἀϊβεσγεπος 18 ποῖ 
ξϑε τα ἱστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς 

ξης. Ηδιυρι τπίπκβ πὸ ςοπηπιὰ ββουϊὰ 
Ὀε ρἰαςεὰ δῆεν ὑμῖν, ἀπὰ ἰδὲ ἴδε πιεδη- 
ἴῃρ ἴδ ἰμδὲ τπε βρεοίδὶ ρίοσυ οὗ τε αοβρεῖ 
͵ἰ8 μαι ΟΠ γῖβε ἀπιοηρ ἴμεπὶ ἰ5 με δορς οὗ 
Εἴοτγ. Βυΐῖ τε υϑυλ] νίενν ὑνΠὶ οἢ τᾶ Καβ, 
ποῖ δε ἕδος ταὶ ΟἸτίβε δπιοηρ ἵδετι 
Βυδιδηῖεεβ {πεῖν ἕαΐαγε Ὀϊεβϑεάηθββ, ὃὰϊ 
δε ῥγεβεπος οὗ Οἤγίβε ἰϊ8616, τῆς ρτεδὶ 
ξο ΟΥ̓ 186 τλυβίεγυ 86 6ΠῚ8 τυ ο ἢ ἤπετῖ. 

. ἐν ὑμ., ἀπά ποῖ ψμαῖ Χ. ἐν ὑμ. ἰ5, 
οοπβιϊτυϊεβ ἴῃς τίσεβ οἵ τῆς ρίογγ. Τῆς 
ςοηϊεχῖ Βῆον παῖ ὑμῖν πιιιδὲ πιεδῃ “γου 
Οεπεῖϊεβ ". [τ ἄοεβ ποῖ πεοεββασιν ἴο ονν 
ποῖὶ {π|ὶ8 ἴπαι ἐν τηυβὲ Ὀε ἰταπβδιθάᾶ 
“ ἈπΊΟηΡ,᾿" ἰΠΟῸΡΉ 1818 15 ἑδνουτεᾶ ὃγ ἐν 
τ. ἔθν. 1ἰ πιᾶν τείεγ ἴο {πε ἱπάνγε!]πρ οὗ 
ΟΒτίβι ἰπ ἴδε πεαγί, ἀπά 1Π18 ἰβ τεπάοσεά 
τοῦδδῖὶς Ὀν με δἀάϊείοη οἵ ἐλπὶς τ. 

ἔδξης Τπε ἱπάννε! Πρ ΟἾγίβε Τοπβεῖ- 
τυῖεβ ἰπ Η πι5ε ἃ ρἰεᾶρε οὗ ἔιΐυτε ρίοτν. 
ἙἘοτ τΠϊ8 σοπιδίπδίοη οὗ {πε ἱπάννε]πρ 
ΟΠ γῖβε νυν τ τῇς ΟἸ τι βείδη Πορο, οἷ, οπι. 
νη. το. 

νει. 28. ὃν: ἱ.ε., Χριστὸν ἐν ὑμῖν..--- 
ἡμεῖς : (επηρ μας) ννε τῃ οοπίσγαϑι τὸ ἴπ6 
ἔαϊβε ἰεασπεσβ. Βυὶϊ πε τεΐεγεηος 86 Ὲπὶ8 
ἴο δε Βταρὶν ἴο Ῥδυΐ, ποῖ ἴο Τιπιοίδν 
δηᾶ Ερδρδγδβ 88 ννὲ}}. Εοσ τὩγουρδουῖ 
τῆς βεοϊίΐοη πε ἰ8β βρεαϊικίηρ οἵ δίβ. οὐνῃ 
δρεςῖ4] πιίββίοῃ. ὃ Μεγες 

Ροΐπιβ ουἕὲ τπαὶ δάπιοηιβῃίηρ δπά τεδοῃ- 
ἱπρ' φοστεβροπά ἰο ἴμε ἴννο πιδίπ εἰεσγεπῖβ 
οὗ τπε δνδηρεῖῖς ργεδοπίηρ, τερεῶὶ δπὰ 
δείίενε. Ηδυρὲ τπίηκβ οὐ ἴῃς ρτουπὰ 
οὗ 16 οτγάεσ παῖ Ῥδὺϊ] ἰβ ποῖ τεΐεσγίπῷ 
ἴο οἰεπιεπίδσγυ ΟἸγίβιίδη ἰεδοηίηρ, Ὀὰῖ 
διᾶ8 1π|8 ερίβιϊε ἴῃ δίβ τηὶπά. ὙΒὲ οσγάεσ 
ταῖρμί, Βονενεσ, βυρρεδὲ νναγηὶπρ ἴο 
ποη-ΟἸ τι βείδπβ ἐο]οννεὰ Ὁ. τεδοπίηρ οὗ 
Ὧονν οοηνετίβ. Βυὶ τῆς δἀὐάϊ᾽ιοη οἵὨ ἐν π. 
σοφίᾳ ἀπά τέλειον βυρροτίῖ ἴδε νίενν τδδὲ 
1ξ 8 ννασπίπρ ἀρδίηβε εἴτοσ, δηὰ δἀνδηςεά 
τεδοπίηρς τμᾶὲὶ δὲ Πάβ ἴῃ νῖενν.---π' 
ἄνθρωπον : επῃρῃδιίοα! γ τερεδῖθὰ ἤεσα. 
ὙΒε Θοβρεὶ [8 ἔοσ 411 πιεπ, ἰῇ ορροβίείοη 
ἴο ΔΩΥ Θχοϊυδβίνοῃαββ, ἀπά ἴος εαςἢ ἰη- 
ἀϊνιἄυα! πηὰπ ἴῃ ραγιϊουϊαγ. Απά πε ἰάεαὶ 
͵8 οἡἱγ δἰϊαὶπεὰ τνπεπ ἐδ ῖ ἱπάϊνίἀυΑ] μ45 
τεδομεάᾶ οοπιρϊείεπεββ. Ὑδὲ δχοϊαβίῖνο- 
ΠεΒ8 τηὶρῆς ὃ6, 8ἃ8 ἢ τπὲ Πυάδίβοτβ, οὗ 
ἃ βεοϊλγίδη ἴγρε, Οἵ, ἃ8 ἢ ἢ αποϑεϊςβ, 
δηὰ ρῥοββίῪ μεγε, οὗ δὴ ἱπέε!]!εοτυδί, 
ατἰϑιοσγαῖίς ϑίπος βυςἢ ἰβ [δα 
ΑΡοβεῖε᾽ 8 ἴαβίς, δε δάάγεββεβξ. ἃ Οδυσοῖ 
πε τηεπῖθεῖβ οὗ ψν πο ἅτε ὑπκπονγη τὸ 
Βίη.--ῶδν πάσῃ σοφίᾳ ἰΒ ἴαίκεη ὉΥ Βοπια 
ἴο Ἔχργεβ8 ἴπε ςοηίεηϊ οὗ ἴπε τεδομίηρ, 
Θνογγοπα πᾶν ὃς ΠΥ ἱπβίσυςιεὰ ἰπ Ὡς 
ννὮοἷΪε οὐ ΟΠ γι βείδη νυϊβάοσα. ΤῊ ἔογτηϑ 
ἃ δοοὰ οοπίγαβι ἴο ἴδε ργορδῦῖε ῥσγαςῖίςς 
οὗ τς ἴδ᾽βε ἰθδσποσβ οἱ γεβεγνίηρ (πεῖς 
Βίξῃετ ἰεδοβίηρ ἴοσ δῃ ἱππεῖ οἶσοῖθ. Βαϊ 
ἔοτ 118 ψὲ 5πουϊὰ δανε εχρεοϊεὰ {δε 
δοουβαῖϊνε. Ῥτοῦδοϊν ἴῃς ψογὰβ ὄἼχρσαβ8 
πε τῆδππεσ οὗ ἰεαοπίπρ. [{ τμε ρῆγαβα 
8 ἴδ κεη νυν Ὀοτἢ ρατγιὶςρ1ε8 ἴμῈ σοπέεης 
οὔτδε ἰοδοπίηρ ἰ8 ἐχοϊυάεᾶ.---παραστήσ. : 
ῬτοῦδΌΪν ἴο ῥγεβεηῖ δὲ ἔπε ἰυάρτηεηῖ.--- 
τέλειον. Ηδξιε δἷβο δ] υδίοη ἴὸ ἴδε 
τηγϑίεσίεβ 18 ἀϊβοονεσεδ ὃγῪ [ἰρδείοοι. 
Τε ἴεστα 8 βαϊὰ ἴὸ να Ὀεδθη ετηρ]ογοά 
ἴο ἀϊδιϊηρσυϊδῃ πε ΠΥ ἱπιτίαιεά ἴτοπι 
πονίςεβ. Βυΐῖ, ἐνεπ ἰἢ 8 6 οοττοςῖ, 
τῆς ννογτὰ ἰ8 υϑεὰ ἴῃ Μδῖϊ. ν. 48, χῖχ. 21, 
Ψ ΒοτΕ βΒυο ἢ} 84 τείεσεπος ἰβ ουξ οὗ ἴδε 
υδϑέῖοη. Ργοθδοϊν Ῥδιὶ 18 οοπίγαβεϊῃ, 
ε ςοπιρ[εἴθης88 Πα βισίνεβ ἴο βεοῦυγε Ψ 

τῆδῖ ῥτοπιίβεά ὃν {πε [α͵ϑε τεβοἤεῖβ. 
ες. 29ς. εἰς δ: το ἀςοξπίενε Ὡς εηά. 

π κοπιῶ εχργεββεβ [ΟἹ] ςαιτίεά (ο ἴδε 
Ροΐπε οὐ τνϑασγίῃςβϑ. --- ἀγωνιζόμενος : ἃ 
τηεῖδρδοσ ἔσγοπι ἴδε ἅτεπα. Μεγεσ ἰδκεδ 
πε τεΐδσεπος ἴο δε ἴο ἱηννασά βισγνίηρ᾽ 
δφαῖϊηβε ἀϊβηουϊείεβ ἂἀπά Βοβιῖϊε ἔογοςβ. 
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ἃ Οοἷν Βαζε, 
Οεαΐϊ. νἱ.τι 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ ῃ. 

11. τ. ΘΕΛΩ γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι "ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὁμῶν καὶ 

μκῖ , Τῶν ἐν Λαοδικίᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 
Τ' ᾿ ὯΝ τς ς, 3: ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συνβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ 

ΤΎΑρΙ, ἵ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς " πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν 
5 
νἱ ΙΣ, χ. 

45 ἴῃ οἶκε: ος Βί0. ΟΚ. 

Ῥετῦδρβ βοἢ ἱπυναγὰ δη ἃ ουϊινατά διτυρρὶε 
ἅτε τείειτεὰ το (ες Νν.).---κατὰ. ἥξε 
βίσυσρὶε 18 ςαττίεὰ οἡ ἴῃ ῥγεορογίίοῃ ποῖ 
ἴο 18 πδίυγαὶ ροννεζβ, Ὀυϊ ἴο ἴπῸ πα ΠΕ 
νοσεῖ ρ ἐπεσρν οὗ ΟὨγίβὲ να Ὠ1πὶ. -- 

ουμένην : ἃ ἀγπαπικὶς τηϊάάϊε (οὐ. 
νει. 6). 
ΕΝ 11.--τπἰνν. 1-3. Ραυχ 5 ῬΕΕΡ 

ΘΟΝΟΒΕΝ ΕῸΚ ΤῊΞ ΟΟΙΌΒΒΙΑΝΒ ΑΝῸ 
ΟΤΗΕΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ ὈΝΚΝΟΥΝ ΤῸ ΗΙΜ, 
ΤῊΛΤ ΤΗΕῪ ΜΑΥ ΒΕ ΟὈΝΙΤΕΡ ΙΝ [ΟΝΕ, 
ΑΝῸ ΑΤΤΑΙΝ ΕΌ1 ΚΝΟΨΨΕΡΟΕ ΟΓ; 
ΟἩΒΙΒΤ, ΙΝ ΜΨΉΟΜ ΒΕΒΙΡῈ ΑΙ, ΤῊΣ 
ΤἈΒΑΒΌΞΚΕΒΟΣ ΜΊΙΒΡΟΜ ΑΝ ΚΝΟΝΨΈΌΟΕ. 

ὑμᾶς εἰδέναι : ἔογ τ8ε ἰοτπιυΐα 
ζ΄. τ Οος. χὶ. 3, δηὰ ἴοσ ἃ βἰπιῖϊαγ ἑοστωυϊα 

1]. 1, 12. Μοτε ἔτεαύεμεν ἐπε περαῖῖνε 
18 υδεᾶ, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. γὰρ ἱπίτο- 
ἄυςεβ ἴδε ῥγοοῦ οὗ ναι ἢς 885 πὶ βαϊὰ, 
ὉΥ {πε {Πα βιγαϊίοη ἔγοπη τε ᾿ῶβε οὗ δῖ8 
τεδάετβ, δῃὰ τπυ8 Βεσρατεβ ἴδε νῶν ἔοσς 
πε νατηίηρ τπαὲ [οἱ οννβ ἴῃ νεσ. 4.--- 
ἀγῶνα : τδς ἰηιννατά βισυρρὶε οὗὨἨ Ῥαὰ] υν»}}} 
ἐπιδγαςε πὶβ Ῥγάυογβ, ἢϊ8 δηχίεςυ δῃὰ δῖβ 
εδτηεβὶ τηοάϊτδτίοη οη ἴῃς ἱπιρὶςδιῖοπβ οὗ 
τῆς [αἶβε τεδοδίηρ ἃπὰ ἴῃς Ὀεδβὲ πιᾶπηος οὗ 
τεξυτίηρ ἴτ. Αἀάεά ἰο 1Π΄18 ἅγε τδε ἀϊΗῇ- 
οὐἱεῖεβ οαυδεὰ ΌῪ Πίβ ἱπυρτβοηπιεπὶ δηὰ 
τῆς ἕλοις δὶ τῆς ΟοἹοβεβίδπβ ψνεσα με- 
ΒΟΠΑΠΥ ἀπκποννῃ ἴο Πἰπι.---Λαοδικίᾳ. ΤῊΣ 
τοετΊθειβ οὗ [Π18 ΟἤυτοΒ τνετα ρου Ϊν 
εχροβεὰ ἴο ἴῃς βᾶπιε ἄληρειβ ἃ8 {δεῖς 
πειρδθουτβ.---καὶ ὅσοι κιτιλ. 80 ἴατ δὲ 
ἴῃς ννοτάβ τμεσηβεῖνεβ 60, ἸΠΕΥ πιδῪ πιεδῃ 
παῖ {πε Οοἱοββίαπβ δηὰ 1,δοάϊςεαπε ἀϊὰ 
δεΐοηρ ἴο ἴῃς πυπῖθεσ οὗ ἴποβε νῆο δδά 
ποῖ βεεῃ ἢἰπὶ οἵ ἴπδὶ πον ἀϊὰ ποῖ. Βυῖ 
ἴδε ἰδίας αἰτεσηαῖῖνε 18 ν σὺ ἱπιργοθδῦῖς, 
ἔοσ Ῥαὺυϊ ννουἱὰ ποὲ πᾶνε ἰοϊπεά ἃ ρεπεγαδὶ 
τείεσεηςς ἴο ΟΠΌγΟΠεβ ἀπκποννῃ ἴο Πἰπὶ το 
8 βρεοΐδὶ τηδπίίοη οὗ ἔνο Οδυγομεβ ἐμαὶ 
Ψεῖε κηονῃ ἴο πίπι. Ευγῖπες, Ραὺϊ σοη- 
εἰπυδβ νἱἢ αὐτῶν, ννὩϊοἢ τεΐετβ ἴο καὶ 
ὅσοι, Ὀυϊ πηυδὲ ἱποϊυάς τς Οο]οκβίαπϑ, 
βίηςε ἰῃ νασ. 4 ἢε βᾶυβ, “ Τῆὶβ 1 βὰν ἴπδὶ 
ὯΟ οῃδ πιᾶῪ ἀεϊυάε γον ". ὙΠί8β αἷβο Ἷοσ- 
τεβροπᾶβ ἴο ἴῃε ὑδε οὗ καὶ ὅσοι ἴτε 8η 
επυπηεταϊίοπ, ὙΥὙῆαε παιγᾶῖϊνε ἰπθ Αὐοὶβ 
ἕανουτβ Πὶβ νίενν, ἃ8 ἄοεβ ἐς δῦβεπος οὗ 
ΠΥ δίπὶ ἰπῃ τῃς Ἐρίβεῖε τπδὲ Ῥδὺϊ μιδά 
νἱδίιςὰ Οοΐοββθ. Με τὰν ἰδπεγείοσε 
58} εἶν ἀββυπὶς ννἱἢ Δἰπιοδὲ ἃ] σοσηπηεη- 
ἰδίοσβ ἴπδαὶ τῆς Αροβεῖε νγᾶβ Ῥεγβοπδ ν 
ππκηονι ἴο ὈοΙ᾿ οὗ ἴπεϑεὲ ΟΠυτγοδεβ.--- 

ἐν : ἴο δὲ ἴδκεη τ τὸ πρ. μον, 
ποῖ Ψ ἑόρ. 

νει. 2. π ηθῶσιν. [{ ἰς ἀϊδρουιεὰ 
νν παῖ πιεδηΐηρ βπουϊὰ ὃς διϊδοβεά τὸ 1815. 
Μεγεσ, ΕἸΠοοῖς δηά οἵἴδειβ ἰσαπείδιε 
“τὴν δε ςοπιίοτίεά ᾿. ΤΠῖδ βεεῖιδ ἰο ὃ6 
ἴδε πιοτε υϑαλὶ δβεηβε πῃ Ρδυϊ, πὰ ἰς 

εἀ ὃν τῆς αὐάϊιϊοη “ Κπῖτ τορεῖδεζ τὴ 
ονς,᾽" ὙὩο ἢ ἕλνουτα δῇ ετηοϊίοηδὶ τεΐες- 
ἐποε. [τ 8 πιοσε ργοῦδῦϊε, ποννενες, ἰδδὲ 
νῈ βῃουϊὰ ἐτγαπδίαϊε "ταν ὕὲ βισεηριὴ- 
επεά " (Ὀε Ννν., ΑἹξ, ΚΙ. ΟἹ., 5οά.), ἔοσ 
τῆϊθ 88 τῆοσε πεεάεὰ ἰβδῃ ςοηϑοίδιιου 
ἴῃ ἴλοε οἴ πεεβυ. ΟἸιγάγηᾶσε φυοῖεςβ σαι. 
1. 12 (ν πεσε, πόνενες, παρ. ἰ5 πρεὰ), 
1 ὙΠεΒβ8. 11]. 2, 2 ΤΠεββ. ἰϊ. 17, νΏεσε ἴδ 
νετῦ 18 ᾿οἰπεά ἴἰο στηρίζειν το δον τδδὲ 
1818 βεῆβε ἰβ Ρδυϊΐΐπε, πὰ ἰῃ {πε ἰδΐτες τε 
πᾶνε παρακ. ὧν τ. καρδίας 
στηρίξαι. Ηλυρι, (οϊονης [1.πἴδεῖ, 
τοϊηκβ ἴὶ τηεᾶπβ " τῇλυ δε ννγηςὰᾶ," ὕυὶ 
18᾽18 ἄοεβ ποῖ βυὶϊϊ ἐδρεςὶδιν ἴῃ 
ἰν. 8.--αἀἰ' καρδίαι αὐτῶν. δε πιϊρῶι 
δᾶνε εχρεςιεὰ ὑμῶν, Ὀυϊ καὶ ὅσοι, να 
ποῖ εχοϊυάϊηρ ἴῃς ΟοἱοΞκαίδπα, ἱποϊυάος 
οἵδε Οδυγοβαβ 45 νψε]]. καρδία ἱπιρί ες 
τιογε ἴδδη ουζ νογὰ “ μεασι,᾿" 11 εσωῦσϑοεδ 
αἶδο ἴπε ἱπιεῖίεςε ἀπά τπε νἹ]}.---συνβι- 
βασθέντες Δρτεεβ υἱῖἢ αὐτοί, υπδετοιοοά 
88 ἴδε εαυΐϊναϊεπε οὗ αἱ κ. αὐτῶν. [π τδς 
Τ᾿υἰΧΧ τῆς νοσγά τηθδηβ “" ἴο ἱπβίσυςς " (50 ἴῃ 
τ Οος. ᾿ἰ. τ6, τυ Ὡς ἢ 18 ἃ αυοϊδιίου ἐγοτὴ ἴτᾶ. 
χ]. 14). Βυϊ ᾿Ἰοϊπεά ἴο ἐν ἀγ. ἰξ πιιϑὲ 
δανε 18 τυ] βεῆβε, “ κηὶξ τορεῖδμετ,"" δϑ 
ἴῃ νεζ. το ἀπά Ἐρῆ. ἱν. τ6. Ἴμεσε τῆᾶν 
Ὅε ἃ τεΐεγεποε ἴο ἴῃς ἀϊνίϑῖνε τεπάεποίες 
οἵ τῆς [215ε τεδοπίηρ. ---καὶ εἰς πᾶν πλοῦ- 
τος τῆς πληροφο ίας συνέσεωι: 
““δηὰ υὑπίο τομοο οἵ ἧς τυ] πεδ5 οὗ 
υηδετεϊδηάϊηρ ᾿". καὶ εἰς ἰδ τὸ Ὀε τδκεπ 
ἢ συνβιβ., “Κηϊε τορεῖδες ἴῃ οεάετ ἴὸ 
διιαίη". σννβιβ, 16 4 νεῖ ἱπηρί γίηξ 
τηοϊίοη, ἀπὰ τπετείοσς 15 ἑο ουνεὰ μοσε ὉῪ 
εἰς. Ιἐ ἰ5 υδυδὶ ἴο ἴᾶκε πληροῷ. ἃς “ 6}}} 
ἀϑβυσζᾶποα," δυῖ τπε ἐχργεβείοη “ 81} ἐθε 
τίς μεβ οὗ 11 δββυγᾶπςε οὗ υπάεζειδηά- 
ἱπρ᾿" Βδβ ἃ βίσαηρε τεἀυπάληοσε, δὶς 
βΕ6Π|8 βοϑσοεὶνυ ἴο ὃε πιεῖ, 5 ΚΙόρρες 
1ΠίηκΚβ, Ὁγ ̓ ς ννεῖιε᾽ 5 τεπιδεὶς μηδ πλοντ. 
ἰ8 ἃ φυδπείιδτῖνε θυ: πληρ. ἃ ᾳυαϊιδεῖνε 
εχργεβδίοη. ̓  Ασοοσγάϊησ!ν ἰδ δεεσηα δεῖξε, 
ψ Οτίπιπχ δπὰ Άαυρι, το τσδηβὶδις 
“ἐξ Ϊ]πε58," ἃ βθῆβε ΒΟ ἰδ ροεδίδίε 
ενεῖγνθοζε ἰπ Ν.Τ. ἐχοερὲ χα Τδεξα. ἱ. 5. 
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τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ, 3. ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ “ Ουὶν μετα, 
τῆς σοφίας καὶ γνώσεως " ἀπόκρυφοι. 42; 1ακα 

νἱϊὶ. 17 ἰῃ 
Ν.τ. 

1 ὅο εὐά, τῇ Β, ΗΙ], του Θεου ο ἐστιν Χριστὸν : Ὁ, ὃν ἐχρί δπαδιίοῃ ; τον Θεου τον 
εν Χριστω: 17, ὉΥ ἐχρίαπαίοη : τον Θεου: ὉΡ 37, 67" ", 71, ΌΥ οπκίββίοη ἴο σεπῖονα 
ἀπ συν ; τον Θεου πατρος Χριστου : δὰ, ΌὉΥ ἰπδεττίου οἴπατρος ἴο τεπιονε ἀ που ; 
τον Θεον και Χριστου;: Ογτ., ὈῪ ἱπβεσίοη οὗ και νυ δἰ πηῖασ οδ]εςί, 

Ἐὸοτσ συν. δεε ου '. 9θ.«ἁ [πείρδι ἱπίο (ἢ σί8- 
τίη τγσυτἢ ἰ8 πηεαης Πεῖε.---αἰς ἐπίγνωσιν 
τοῦ μνστηρίον τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ. Ῥτο- 
ὈΑΌΪΥ τΠ 18 18 1 ἀρροβίτίου το ἰῆε ργενίουβ 
οἴλυβε, εἰς πᾶν κιτιλ., ἀπὰ δισῖπεσ οχ- 
Ῥἰδίπβ ἰξ ; 411 τλς τς ἢ δ] πε 88 οὗ ἱπβίσδι, 
ὙΠΙΟἢ Πα ἰτυδῖβ τὴν ὃς ἴδε ἔγυϊὶ οὗ τπεὶς 
πίοη ἱπ ἴονε, ἰ8 ποίπίπῷ εἶδε τη (0]] 
Κκηονϊεάσε οὗ τἴπε Ὠἰνίπε πηγβίοσυ, Ἄνθη 
ΟΒγῖδῖ. Τῆς [Δ15ε τεσμεῖβ διὰ ἴΠεπὶ βεεῖς 
Κηονϊεάσε ἴῃ ΟἾΠΕΙ βουγοθβ ἔπαπ ΟἨσίβῖ, 
Ῥαὰϊ ἱπβιϑὲβ οὔ ἴπε σοι τηδὲ [0]] 
Κηον]εάρε οὗ ἴῃς πηγβίειυ οὗ αοά 18 1] 
δε ψελ!τἢ οὐἨ Διΐπεββ οὐ υπάετοιαπάϊηρ, 
δηὰ ἰβ το ὃς ἐουπὰ ἰπ ἐπε Κπονϊεάρε οὗ 
ΟἸσίδε αἴοπε. Ὑπίβ τπηᾶκεβ ἱξ ργοῦδϑὶς 
τδδῖ τπε οοτγγεςὲ ἱπϊεγργεϊαιίοη οἵ τῆς ἴσὰς 
τεϑδάϊηρ ἰβ ἴο ἴακε Χριστοῦ 45 ἰπ Δρροεκίτἰοη 
ἴο μνστηρίον τοῦ Θεοῦ (ε0 ΕἸ]., {υἱαδιῖ,, 
Ἑϊπάϊ., Ηοΐπ)., Ηοϊιζσιαπη, Ηδυρι). [ε 
18 ἔγυς ἴΠδὲ τΠ 18 18 ουτὶ ἀηὰ ΒΑβῃ, δπὰ {παὶ 
ψε 5ῃπουϊὰ δᾶνε εἐχρεοίεά ὅ ἐστιν, Ὀαὶ [ἴ 
βυϊϊβ ἴδε οοπίεχι Ρεῖῖεσ ἴμδη ἔπε ἰταπ5]8- 
τίου “δε τηγϑβίεσυ οἵ τῆς αοὰ οἵ ΟὨτῖβε " 
(Μεν., αςε88, ΚΙ., 8οά., ΝΥ εἰε8 ἀπά ἀρρδζ- 
επεῖν ΑΡΡ.). [{ 18 ἔσὰς τμαῖ Ρδὺ] υ8ε8 8 
ΒίΓΑΙΪΑΙ ἐχργεββίοη ἰη Ερῆῇ. ἱ. 17. Βυῖ 
Βεῖε ἴξ ψουϊὰ ετηρῃδβίβε ἴῃς βυδογάϊπα- 
τίου οὗἩ ΟΠ γίβε, νυν μισῇ ἰ8β ῥγεςίβεῖν ννῆαὶ ἰ8 
ουἱ οὗ ρίαςε ἴῃ ἃ ραββᾶρε βεϊ['πρ' ἔοσίῃ 
ΗΙ8 4]]-βυ ηςίεπου, ἀπά ἀραΐπδὶ ἃ ἄοο- 
αἰπε ἴῃς βρεοῖαὶ ρεσὶϊ οὐ νυνὶ ἢ ἴΔγῪ ἴπ 118 
τεπάεπου ἴο υπάοτ-εβιίτηδῖε θοῦ {με 
Ῥεΐβοη δηὰ ἐς νοσὶς οἵ Οἤσίβι. Τα 
δτατητηδίοδ!γῪ ροβϑίθῖε ἀρροβίτίοη οὗ Χ. 
ν ἢ Θεοῦ (ΗΣ]Δ2τ:ν} ἰδ ουὖὲ οὗ τε φυεβείοη. 
ΟὨγῖβε 15 ἴτε τηυβίεσυ οἵ Οοά, βίπος ἴῃ 
Ηἰπι Οοὐ 5 εἴδγσηδὶ ρυγροβε οὗ βαϊναιίοῃ 
Βηάβ ἰϊ5 επηροάϊπηεπι. Ηοσι β ςοπ)εςίυτε 
τῆδι {πε οτγὶρίῃαὶ τεδάϊηρ νὰβ τοῦ Θεοῦ ἐν 

ἱστῷ ἀοε8 ποῖ πὰ 5Ξυβῆοίεπί βαρροτι 
ἵπ ἴῃς τεχίυδὶ οὐ Ἄἐχερεῖῖςδὶ ἀϊ βῆ υ] 168 οὗ 
ἴδε εἴλυβε. 

Μει. 3. ἐν ᾧ πιᾶν τείεγ ἴἰο μνστηρίον 
(Βεηπς., Μενυ., Αἱΐ,, ΟἹ., ϑοά, Ἡδυρὶ, 
ΑΘ.) οζ ἴο Χριστοῦ (ΕἸ]., Ηοξη., 1ἰσπιξ,, 
Ἡοϊισεοδπη, ΕἸπάϊ., Μόνο: ΤΠ ἴοσσηεῦ 
18 ἀείεπάεά οη ἴδε στουπὰ ἴπαὶ ἀπόκρ. ςοτ- 
τεβροπὰβ ἴο μυστ. [ὲ ἰ8 4130 υγρεα τπδὶ 
νστ΄ ἰ8 ἴῃς Ιελάϊηγ ἰάεα. Οη ἴδε οἵδε 

βυπά, 1ΓΟἸῖβε 8 εἰ τὶν ἰάε πε πε ἢ τῆς 
Τηγβίεσυ, ἴπεσε 18 πὸ ῥγαςτίςαὶ ἀϊβεγεηςς 

Ὀεῖννεεη τἴῃ6 ΝΟ νίεννβ, ἀπὰ ἰξ 18 βίσηρίες 
ἴο τεῖεγ ᾧ ἴὸ Χ. δβ ἴπε πδᾶγεσ πουῃ.-- 
εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ 
γνώσεως ἀπόκρυφοι. Βεηρεῖ, Μεγεῖ ἀπὲ 
ΑἸτοσὰ ἴακε ἀπόκρ. 48 ἂπ οσάϊπαγυ δάϊες- 
εἶνε ἢ θησαυροὶ, ““'π ΨΒΟΠπὶ ἀγα 41] 
ἴῆε πιάάδεη ἰγεάϑυσεβ᾽". ΕῸὶ {πὶ8β ΜῈ 
Βῃοιυϊὰ πᾶνε εχρεοϊεὰ οἱ ἀπόκρ., δπὰ 
ἔπαγε ἰδ ΠΟ βίσγεββ οἡ ἴδε ἔδοϊ τῆδὶ ἴπε 
διδάξῃ τἰγϑαβυτοβ τα ἴπ ΟἾγίβι, γεῖ τῆς 
Ῥοβίτίοη οὗ τε ψοζγὰ αἱ πε επὰ οὗ (δε 
βεπίεηςε 18 ἐχρίαἰπεᾶ δ ἄυε ἴο ἐπι ρῃδβὶβ. 
Οεπεσγα! ν ΟΒγυβοβίοσῃ ἢ88 Ὀεεη ζο]οννεὰ 
ἴῃ ταἰκίπρ ἰξ δ8δ τπε ργεάϊοδις ἴοὸ εἰσὶν, 
“ἴῃ ᾿ δοπὶ δὲ δίάάδη 411 τῆς ἰγεᾶβυγεβ᾽". 
Βυς 1818 ἰβ ἐχοϊυδεὰ ΌΥ [158 ἀϊβίδπος ἔγοπι 
τῆς νετῦ. Ασοροογάϊηρ!ν ᾿ξ βΒῃου!ά Ὀε δ κεπ 
85 ἃ δεροηἄδγυ ργεάϊοδῖε, ἀπὰ {δ 8 ἐαυΐϊναᾶ- 
ἴεηὶ ἴο δὴ δἀνεγῃ, “ἴπ Ποπὶ ἃγα 41] τῇς 
Ἐεᾶβυσεβ.. .. διδάςη,᾽" ἑἐιε., ἰῃ νυν ἤοτῃ 41] 
πὸ τπταβογαβ ἀγα, δηὰ ἅτε ἴῃ ἃ ἰάθη στηδη- 
πος (Ηοδπ., ΕἸ]., Πἰρπιῖ,, 5οά., Ηδυρι, 
ΑΡὉ.). Τῆς ἕοτοε οὗ ἴῃς ραββᾶρε ἵπεη ἰβ 
τὴῖ8: 411, ἀπά ποῖ πιθγεῖὶγ βοπὶς οὗ, ἴῃς 
γεάβυσεβ οἵ ννἱϑάοτη δηὰ Κπονϊεάρε δτα 
ςοηϊαϊηεά ἱπ ΟἸτῖδι, ἐποζείοσε {πὸ Βεδσο ἢ 
ἴοσ ἴβεζὴ ουϊϑίάς οὗ Ηἰπὶ ἰβ ἀοοτηεὰ ἴο 
ἑλίϊυτε. Βυΐῖ ποῖ οἷν ἂζε ἴδμεν ἰπ (γίβε, 
Ὀυῖ ἘΠΕΥ τε οοηϊδϊηδὰ ἰη ἃ διάάεη ἂν. 
Ὑμετζείοσε ἴεν ἀο ποῖ [ἴὰ οη ἴῃς βυτίδος, 
Ὀυϊ τπηδὲ Ὀε δουρῆϊ ἴοσ εαυπα βίῃ, 88 τε 
βοεῖς ἔογ πιάδεῃ ἰγεᾶβασε. ὙΠΕῪ τε ποῖ 
τηδιίεσβ οὗ εχίεσῃδὶ οὔβεγνδηοςβ, βυς ἢ 88 
τε ἔΑ18ε τδαοῆεγβ επ]οϊπεὰ, δυῖ ἴο ὕε 
Δρργεπεηάεὰ Όγ ἄεερ δπὰ βεσίουβ τηεάϊτδ- 
ἴοη. 1 Τἰρπιίοοι 18 ΣΝ ἰῃ τηϊηκίης 
τμαὶ ἀπόκρ. 15 δοττοννεὰ ἔτοπι {πε τεγηΐπ- 
οἷοργυ οὗ ἴῃς ἔδϊ8δε τεϑοπεσβ, (ποσὰ 15 ἴῃς 
αὐάδεὰ τπουρῆς (παῖ ἴπῈ ννϊϑάοτη ἔπαῪ 
ἑδηςϊεὰ πον ἐουπά ἱπ τπεὶγ βεογεῖ θοοΐκβ 
85 τελῖν ἴο θὲ ἑουπὰ ἱπ ΟἾτδὲ δἴοπε. 
Βυῖ ἴξ ἰΒ. Βαγάϊγν κεν τπαὶ θεῖε 18. ΔΠΥ͂ 
Β0Γ ἢ τεΐδεγεπος Ὠοσε. ἔνεη ἰξ τῆς Δ᾽] υδίοπ 
ἴο ᾿ἰτεγαῖασε ννεγα τῆοσς ῥ᾽ αι δὶ Ὁ]ε {πη 1ξ 
15, ἴποῖς 18 πο ενίάεηςς ἴῃδι ἴῃς ννοτὰ ννὰβ 
υϑεά ἴῃ 1Π|8 βεῆϑε 50 εαὐῖγ. Βεβίάεβ ἱξ 
οοουζβ πνίος ἢ θησ. ἴα δε ΠΧΧ, Τῆς 
ἀϊϑεϊποϊτίοι Ὀείννεεπ σοφίας ἀπά γνώσεως 
8 ποῖ δάϑυ ἴο πῆᾶκε ποῖα; ἴπε ἔογπιεσ 8 
ξεπογαῖ, πε ἰαδίῖε βρεςίαὶ. 1ἱρπείοοι 
βαγβ: “ΝΏΠΕε γνῶσις Δρρὶϊεβ ςΠιεὴγ τὸ 
ἴδε ἀρργεπεπείοῃ οὗ ἐγυῖϊῆβ, σοφία 5βυρεῖ- 
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ὁ Οἷμαι, 4. τοῦτο! λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς “ παραλογίζηται ἐν " πιθανολογίᾳ. 
ἀρ εκ! ς, εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, 

« ΟὩιν Βαγε χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ "στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν 
αι. 

ἸΘΟΎΤ, ΝΥΝ. ἘΝ. νυνὶ 9.Β. δε: ἰπβεγίεά δἵϊεσ τοντὸ ὃν [.η..[Ττ.], ΝΥ 5. τὰ 
τοοβί οἵἴδπεσ δυϊμοσιταβ. 

δάάβ πε οὗ τεδβοπίηρ δϑουὲ ἴπὲπὶ 
δηὰ ἰγαοῖηρ (μεὶς τεϊδιίοπβ". Μουΐε 
τπίπκ8 ἰξ ἰ6 αοἀ 5 νϑάοπῃ δηὰ Κπονϊεάσε 
παι δὲ πεῖς διἱσίρυϊεὰ ἰο ΟὮσίβι, θυῖ 
τὴ᾽ϊ8. δεεπΊ8 υποετίδίῃ. 

νν. 4-15. Ῥαῦ!, ὕκοξβ Ηἰ85 ΒΕΑΡΕΕΒ 
ΝΟΥ ΤῸ ΒΕ ΒΕΟΌΠΕῈΡ ΒΥ ΡΩΑΌΒΙΒΙΕ 
ΜΌΚΌΒ, ΒΌΤ ΤῸ ΗΌΓῸ ΟΗΕΚΙΒΤ ΒΑΒΤ ΑΒ 
ΤῊΕ ῬΒΙΝΟΙΡΙῈ ΟΕ ΜΟΒΑΙ, ΟΟΝΡῦΟΤ. 
ΤΉΕΥ Μυβ8ΒΤ ΓΕῈΤ ΝῸ ΟΝῈ ΤΑΚΕ ΤΗΕΜ 
ΘΑΡΤΙΝΕ ΒΥ ὈΕΟΕΙΤΕΟΙ, ΡΗΙΠΟΒΟΡΗῪ ΑΝῸ 
ἩΜΑΝ ΤΕΑΡΙΤΙΟΝ, ΜΊΤΗ ΤῊΕ ΣΙΈΕΜΕΝΤΒ 
ΟΒ ΤΗΕ ΜΌΒΙ ΑΝῸ ΝΟΥ ΟΗΕΙΒΥ ΒΟᾺΚ 1ΤΒ 
ΟΟΝΤΕΝΤ. ΙΝ ΗἸΜΆΙΟΝΕ ὈΜΕΈΙ8 ΤΗΝ 
ΜΉΟΜΕ ΕΥΝΕΒΒ ΟΡ ΤΗΕ ΟὌΡΗΕΑΡ, ΑΝῸ 
ΤΗΕΙΝ ΟΟΜΡΙΕΤΕΝΕΒΒΊΒΙΝ ΗΙΜ. ΤΉΕΒΥ 
ἨΛΝῈ ΡὈΙΕΡ, ΒΕῈΝ ΒΌΚΙΕΡ ΑΝῸ ΒΑΙΒΕΡ 
ΨΊΤΗ ΗΙΜ, ΘΟΡ ἨὯ[κΔΒ8 ΟὙἿἸΟΚΕΝΕΡ ΤΗῈΜ 
ΨΊΤΗ ΗΙΜ, ΨΗΙΠΕ ΤΗΕῪ ΜΕΒΕ ὈΕΑΌ ΙΝ 
ΒΙΝΒ, ΗΛΒ ΠΑΝΟΕΙΨΕῸ ΤῊΒ ΗΟΒΤΙΓΡΕ ΓᾺΡ 
ΟΝ ΤΗῈ ΟΒΟΒ8, ΑΝῸ ΒΡΟΙΧΕ. ΑΝῸ ΓῈΡ 
ΙΝ ΤΕἈΙΌΜΡΗ ΤῊΕΞ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙΙΤΙΕΒ ΑΝΌ 
ΡΟΨΕΆΒ.--- ες. 4. τοῦτο λέγω. Ηδυρι 
τοίη κβ (ἢς τείεγεπος 18 οηἷυ ἴο νεσ. 3, 
Ὀυὲ 18 νεῖβὲ ἰοοκβ Ὀδοὶς Δ5 ἴδ 48 2Ὁ, 
Δηὰ νεῖ. 5 ἴο νεσ. 1. Οεπεσαι νυ ἴδε τγεΐεγ- 
ἐπος οὗ τοῦτο ἷἰ8 ᾿πουρῆὲ ἴο Ῥε νν. 1-3, 
τπουρῇ ϑοάδθη τπῖηῖκβ ἴς 18 ἴο ἱ. 24-ἰϊ}. 3. 
--παραλογίζηται πιεᾶπδΒ ἴο ἀδοεῖνε ὉΥ 
ἔλιβε τεοκοπίηρ, ἴδε, ἃ8 ἤδγε, ὃν ἔδ͵86ὲ 
τεδβοπίηρ. --- πιθανολογίᾳ: “ρῬεγδβυλδίνα 
Βρεεςῇ ". Τῆς ννοζὰ δδ8 πο Ῥαὰ βεῆβε ἴῃ 
ϊ8εῖ, απὰ ψῇδὶ ὑδὰ βεῆβϑε ἰξ δδ8 δεζγε ἴΐ 
Βεῖβ οτῃ παραλογ. ΟἸδδβδβίςδὶ νυτϊτεσβ ὅς 
τ ἢ τ. πιεδηίηρ οὗ ργοῦδδ]ςε ἀγρυπιεπὶ 
858 ορροβεὰ ἴο βιγίοϊ δεπιοπϑίσαδιοη. 

ψετ. 5. γὰρ ἰβ ἀϊῆουϊε, Μεγες {πη κ8 
παῖ ἐπε ἴδοι οἵ Ηἷβ βρί ταδὶ ργεβεπος ἰ8 
τοεπθοηεδ, ἱπ οοηίταδὲ ἴο ἢί8 ὈΟά 
δΌδβεποα, 88 ἃ γεᾶβοῃ ΨΥ πεν βδουϊὰ ποῖ 
Ἰεῖ [πετηβεῖνεβ θεὲ ἀεοείνεά. ΕἸ] οοἵέ (αἴτες 
ΟἸὨγγβοβίοιῃ) τ πκ8 τπαὶ με 18 Ἴχρ  αἰπίηρ 
ΨΥ ἢς οδη δάνϊδβε δα, [ἴ 15 Ὀεοδυβε δε 
τῆ Κηοννβ [πεῖς πεαά. Τἀξδείοου, ϑοάεη, 
ΕἸπάϊαν ἂπά Ηαυρι τπἰπκ ἣε εχρίδὶπβ Β18 
ψαγηΐϊηρ ΌΥ ἢῖβ ρεγβοηδὶ ἰηίεγαβί ἴῃ ἴπε. 
--καὶ ροεβ οἱοθεῖν τ τῇ σαρκὶ. Τῆς 
ἀδιϊνε 15 οπε οὗ τεΐεσεπος, δηά τῇ σαρκὶ 
8 ἐᾳφυϊναϊεηῖ το “ ἰπ ἴῃς θοὰγ". ὙΠετε ἰ5 
ποῖ ἔπε εδβὲ ρτοιπὰ ἔογ ἴπε ἱπέδεσεποε ἴπδὶ 
Ῥαὰ! μαὰ εὌνεῦ δεεῃ ἴοὸ Οοἱοββξε.---τῷ 
πνεύματι: ποι “Ὁγ ἴῃς Ηοὶγ 5ρίτγί:,᾽" Βαϊ 

“ἴῃ 8ριτ᾿. ΡῸ} 5 οὐνγῃ βρί τὶ '8 τηεᾶπὶ 
88 ἴῃ τ Οοςσ. ν. 3, 4.-ςὟσῦν ὑμῖν εἰμί : ποῖ 
ΒΙΤΊΡΙΥ ἀπιοηρ γοῦ, Ὀὰϊ “ υπιῖεὰ ἡ γοῦ 
τὨγουρῆ ἴδε ννδγπιεδὲ σοπισηυπν οὗ 
ἰηίεγεβι᾽" (δοὰ.).---χαίρων καὶ βλέπων. 
Μδην ἴδκε {πὶ8 25 ἰξ τὸ νεσε εαυϊναϊεηῖ ἴο 
“ἐ χε]οϊοὶπρ ἴο 8ες," Ὁυϊ ἰξ ἰΒ φυεξε!οηδδὶα 
ἱξ πε τνοτὰβ σδη τηεδη τϊ8. [δ δε οὐ]εςῖ 
οὗ ΠίΒ ᾽οΥ 18 ἴδε οςοπάϊιοη οὗ τς μύσος, 
ψῈ δῃουϊὰ ανε εχρεςις δὴ ἱηνεγείοη οὗ 
ἴδε ογάοσ, ὅσϑβὲ βεείης δηά (δεη τεϊοὶϊςίησ 
αἱ δῖ ἢε βαᾶν. [1ἰσδιίοοι ἐχρίαΐηβ {πε 
οτγάεσ 48 ἱπάϊςατπρ μα ἢε Ἰοοκεὰ θεσδυβε 
ἰξ ρᾶνε Πίπιὶ ᾽οΥ ἴο ἰοοῖὶς. ΕἸ] οοἵξ ἀββυσπιες 
8. Τςοπιϊπυδίοη οὗ 86 ᾿ψνοτὰβ σῦν ὑμῖν, 
““τα)οϊοίηρ νῖ γοὺ πὰ δεμοϊϊηρ"". 
Μεγετ τπίπκα χαίρων τηελπδ τε)οϊοίηρ ἰο 

τῆι. Ῥγεβεπὶ στ γου ἰπ βρίσιῖ. [ὲ ἰδ 
νεῖν αἰ Βίςυ τὸ ἀεοϊάε 85 ἴο ἴῆε τηεαπίην, 
Ῥοββι οἷυ ΕἸ|Ι σοι 5 νὶενν 15 Ὀεβι.---τὴν τάξιν 
καὶ τὸ στερέωμα. Α τα Ἰτᾶτν Βεηδε ἴ5 οὔθ 
ἰουπά ἴῃ Ῥοια οἱ ἴπεϑε πουπβ, ᾿που ἢ 
βοιῃείίσηεβ (45 ὃ Ο].) ἴξ 18. τεβισιοϊεά ἴὸ 
ἐπε Ιδϊῖεσ. Μεγεσ δηά Αὐδοῖὲ ἄεην ἴδς 
ΤΑΙ Αγ τείεσεπος αἰτορεῖμες. Βοῖδ ννογὰς 
ἃς υϑοὰ ἰπ 8 πλ]Π ΓΥ 8εη86, Ὀυὶ τ 18 ἐδ 
βυρεεεῖεά Ὀγ ἴῃς σοπίοχι, ἀπά ἰξ 8 βαϊὰ 
τηδῖ ““Βεῖς {86 οοπίεχι βυρρεβϑῖβ ποι μίης 
οἵ ἴῃς Κἰπά " (Α00.). Ηδυρι ἀεςίἀε5 ἔος 
ἰξ οὐ τπε φστουπὰ οὗ {πε σοππεχίοη. [1 
δε ἴεγηβ δδὰ βεεηῃ ψεπεζδὶ, Ρδὺ] νψουϊὰ 
ποὶ πᾶνε ρῥἰδοεὰ ἢϊβ Ἰογ ονεσ {πεῖς ογάες 
Βεΐογε 8 πγεπιίοη οὗ ἐμεῖς δίῃ. Βαυϊῖ τη 
τεργεβεπίης ἴπεπὶ 48 ἃ νεἶ]-ογάεγεα ἌΣΤΩΥ, 
δηὰ {δεὲπ ἐχργεββίηρ ἴῃς βδῦης ἰάεα ὑπᾶδς 
τῆς ἱπιασε οἵ 4 Ὀυϊννατῖς νν Ὡς ἢ σΟὨ 5 δῖ5 ἴῷ 
πεῖς ἔδιῖῃ, τῆς ογάεσ ἰβ οοζγζεςῖ. [{ ἴ5, 
δονγενοσ, νοῦν αυεδβιϊοπδῦὶς ἱξ ἂπ ἀγρὺ- 
τπεπὶ ἔτοπι οσγάεσ οὗ τῆ ϊβ κίπά ἰβ το ὃς 
Ῥτεββεά. 1ἵὐρμείοοι ἱγαηβὶδῖεβ 
“ 8βο11ὰ τοπὶ᾿᾿. [{ πιᾶγῪ δᾶνε βἰταρὶν ἴδς 
8επϑε οὗ ἤγῃ Ἰουπάδλοη. ΝνὨδῖενες ἴῃς 
Ῥτεςῖβε ἔογος οὗ ἴπε ννογάβ, 1 ἰβ οἰεας τθδὲ 
τῆς ΟΒυτοῦ 48 ἃ ννῆο]ε γεπιαϊπεὰ ἴσὰε ἴὸ 
πε ἀοοιτίπες ἴ παὰ ὕδξεη ἰδυρῆι.-- 
πίστεως: ο΄. Αςἰβ χνὶ. 5, 1 Ρεῖ. ν. 9. 

Μει. 6. ᾿ὡς οὖν παρελάβετε. ΟἸ ἴτα- 
τέλεα ἰγϑηβ᾽δῖεβ “ δίηςς,᾽᾿ δπὰ ἱπιεγρσεῖδ, 
“ βίπος γε ἢᾶνε τεςεϊνεὰ ΟὨγίδε. .. ἴξ ἴ5 
ἱπ Ηἰπι γου πιαβὲ νναῖϊ ", Βυϊ Ῥγοῦδο 
τῆς υδυδ] ἰηιεγρτγείδιίοη “85 18 ἡ ἊΣ 
τηοδηίηρ ἴδε ἴογπιὶ ἱπ ψὶο ἢ πεν 
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πίστεως ὑμῶν. 6. ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, 
ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7. ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ 
καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ' ἐν 

εὐχαριστίᾳ. 8. βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται 2 ὁ ᾿συλαγωγῶν διὰ τῆς 

{ Οἱΐγ δεγο 
ἰῃ οἶδε . 
οσς Βίν. 
Οκ. 

18οΎΤ. τε ΕΕΟΝ., Νν8. τ ΦΑΟ 17. ἐν αντη: δάάεὰ δῆεσ περισσενοντες, [,ἡ., 
[1-.}, [νν.Η.}] νῖῆ ΒΡΌΞΕΚΙ,, ὈῪ δβϑιπιδείοη ἴο ἷν. 2. 

Ξ80 Το Τε ΝΗ. ἘΝ. νν8. σὰ ΒΟΚΙ,Ρ. εσται νμας: [,η., ΝΗ. πιρ. νὰ 
ΒΑΕ. ἴο σοππηεςὶ πόσα οἱοβεῖν ἢ συλαγωγων. 

τεςεῖϊνεά (-- καθὼς ἐμάθετε, ἱ. 7). Τῆε 
Β6ΠΒς ἰδ8, ἰῃ ἴῃδὶ ολβο6, ᾿νε ἰπ ἀοςογάδηςς 
ἢ ἩΠδὲ γου τεςείνεδ, ἀηὰ τῃε επὶ- 
Ρμαβίβ ἰβ οὔ περιπ., ποῖ οὔ ἐν αὐτῷ. 
--- Ἢ ἷδ ργαςεί αι! ἢν εααίΐνα!επε 
ἴο ἐμάθετε, τερεῖνεά ὉΥ ἰπδιίγυςιίοη, 
ταῖβες ἴῆδη σεςεϊνεὰ ἱπίο ἴπε Πεδσι.--τὸν 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον. ΤΠΐβ ἰ8 
πεαυεπεῖν ἰγαπβίδιεά “πε ΟΠγίβε, Ἄνθη 
]εβὺ8 τὰς [οτγά "᾿ (Ηοίἴπι., 1ἰσμεῖ,, ϑοά., 
Βαυρι, Α0Ὁ.). [πη ἕανουν οὗ τῃϊ8 ἰ8 ἴῃς 
ἴδοι τῆ ὁ Χ. ᾿]. ἰ8 ποῖ ἃ Ραυϊίπε οχ- 
τεβϑίοῃ, Ὀυΐϊ πειὸ ἰ8 []. ὁ Κύριος. Α 
ἴδεν δγρυσγηθηξ ἰῃ [18 ἔΑνουΣ 18 1μδὲ ὁ 

Χριστός ἰ8 νοτῪ ἔγεχυεηξ πὶ 8 ἘΡί5:1ς, 
δηά εβρεςίδ!ν ργοπυίηεπε ἰπ τ 8 βεςιίοη 
οὔτ. {{{|5 ἰβ 8ο ννὲ πηυβῖ ϑυῦρροβε δαὶ 
Ῥαὺ] δαβ σποβεὴ ἴῃς ἰοζση οἵ ψογάβ ἴο 
τηεεῖ βοὴ ἔδ|8ε νίενν δὶ (οΐοβββε. Α τε - 
ἕεσεῃςς ἴο ἃ ]υδαϊβεῖς ςοποοριίοη οὗ τῇς 
Μεββίδῃ, μεϊά ὃγ τῇς [αἴ8ε ᾿δδοῆογβ, ῃϊ ἢ 
[αι] εὰ ἰο τίβε ἴο τε ΟΠ γίβείαῃ ςοποεριίοη 
οὗ Ηἰβ Ῥεζβοῃ 85 [ογὰ, 18 βυρροβεὰ ὈγῪ 
Ἡαυρὶ το Ῥε ἱπιεπάεἁ, Τὶς 18 ροββίδῖς, 
δυῖ {πε οἴπεῖ ροββίδῖε νίενν “γε τεοεϊνεὰ 
ΟὨγίδε ]1εϑὺ8 458 [,οσά 18 η0 τῦοσγε ἰῃ- 
ςοπϑβίβίεπε ἢ ῬΑ πε ὑβᾶρε, ἀπά ετ- 
Ῥβιαβίβεϑβ 51}}} ποτε ἴῃς 1, ογάβῃιρ οὗ ΟΠ γίβε, 
ΜΈΣ ἰξ ννᾶβ ἴπε ΤΠιεῖ αἷτα οὗ {πε Αροϑβϑιὶς 
ἴο Αβϑβεσί. ὙΠοσα 86 6ΠῚ8 ἴο ὃς πο Πίηϊ ἴῃδὲ 
τε Μεββιδῃβπίρ οὗ [εβὺ8 τῃν»85 ς δ᾽ εηρεά; 
δὶ τηοδὲ πεσε ννὰβ ἴῇς αυεβιίοη ννῆδί 
Μεββίδβῃίρ ἱπνοϊνεά. Ὁγα ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ 
ἴδεζε 18 πὸ τεΐεγεποε ἴο ἴῆς Μεββίδῃβῃϊρ 
δἱ 811}. 

γεςσ. 7. ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομού- 
μενοι: “τοοϊεὰ δηὰ Ὀυ11 υρ᾿". ΤῊς πιεῖα- 
ΒθῸΣ οἤδηρεβ ἔγοπὶ περιπατ., ἀπά ἀραίῃ 
Ὁπὶ ἐρριζ., [που ρῃ 1ἰρμεΐοοι ροὶπιβ ουὲ 

τῆλι τῆς ἴοῖτὰ “τὸ τοοῖ "᾿ ἰ8δ ποῖ ἰπέγε- 
4υσητν ἀρρ]εὰ το δυϊΠ]άϊηρβ. Μοτε ἱγῃ- 
Ῥοτγίδηϊ 18 ἴπ6 σῆδηρε ἴῃ ἴεηβο, πε ρεγίεςϊ 
Ῥαγιὶςῖρίε εχργεββϑίηρ ἂπ δίἀϊπρ τεβυΐξ, 
δε ρῥγεβεπὲ ἃ Ἴοπεηυουβ ὕγοοαββ. ἐν 
αὐτῷ ρτοραῦν Ῥεϊοηρβ ἴο δοῖῃ. γε 
δῃουά ποῖ (8 ΘΟ δεηκεῖ, Η οί.) Ρἷδος 
ἃ [01] βῖορ δὲ περιπ. δηὰ ἴδκε ἴδε ρᾶγ- 
τἰς! ρ!ε8 πα Ἂ ᾿πλμωδιρια ὃΣε 
ἱπιοϊεγαν φννϊεννατὰ --- ὕμενοι τῇ 
πίστει: “ 5:2} 15ῃςεὰ ἰπ ἔα! ἢ," 4150 τῆς 

Ῥτεβεηῖ οὗ Ἴσοπίίπυουβ ῥγοςεββ. Μεγεζ 
ἂπὰ 1ἰἱρμοοι ἴακε τῆς ἀδέϊνε 48 ἰῃηβίσυ- 
ταθηῖδὶ, Ῥυὲ ἰξ βθεπὶβ εβδί ἢ πιοβὲ 
τεοεπξ οοτχητηεηίδίοσβ ἴο ἴᾶκε ἰΐ ἂἃ8. 8 
ἀδῖϊνε οὗ τεΐεγεπος (οἷ. νεῖ. 5).---καθὼς 
ἐδιδάχθητε: οἷ. καθὼς ἐμάθετε, 1. 7. ΤῊΣ 
ννογάβ ἀεῆπε τῇ πίστει.---πε; ντας 
ἐν εὐχαριστίᾳ. ΟἸτταΑπίᾶτε ποῖεβ παῖ 
“ΠΑ ΠΙΚΠΙΙΠ6 58 ἰδ ἃ ργεβεγναίνε ἀραϊπδι 
τῆς πενν ἀοςσίτίποβ,᾽" βίπος ἘΠῸῪ τεπιονα 
ΟἸγίδὶ ἴτοπὶ Ηἰἴβ ἴσῃς ρίαςε. Ὑῆε 6πὶ- 
μιδβϑὶβ οὔ {παπκζυ! πεβ8 ἰ8 νΈῪ πιλεκεὰ 

1η [ἢϊ15 Ερίβεϊς. 
γεν. 8. Ῥαὺὶ οὔςε πιοτὲ (ργενϊ ου βῚ Υ 

ἰῃ νεῖ. 4) Ὀερὶπβ ἴο διδοῖς τῆς ἔλ]βε 
ἴεδοδετῖβ, Ὀυϊ ἔυγῃ8 δϑίἀς ἴῃ νϑσ. 9 ἔγοπι 
τῆς ἀΐγτεοι διδοῖς το ἴδῃ ἴδε 4518 ἔος 88 
ἀεςοίβὶνε δἰίδοκ ἴῃ νν. 16-23.---τιᾳ. [ἐ 18 
ποῖ οἶεας ἴπαὶ ννὲ οδῃ ἱπίεσς ἔγοπι [πα 
βίηρυϊας ταὶ ΟὨΪγ οπε ἔλὶβε ἰεαςῆεγ δᾶ 
ἀρρεδζεὰ ἴῃ ἴπε (οϊοββίδη Ομυτσοῖ.---ὑμᾶς 
ἰ8 Ραοεά ἴῃ πη Ἂπιρμδῖῖς ροβίτίοη, ἀπὰ 
͵τβ8 ἔοτος 18. “γοι ννῆοβε Οῃγίβιίδη σουγβα 
88 Ὀδεπ 580 ἔδῖσ, πὰ νῆο ἢᾶνα τεςεϊνεὰ 
ΒΌΓΝ ἐχποτίδιοηβ ἴο γεπιδίῃ βιελάξαβι "".-- 
ἔσται: τῃε Διΐυτε ἱπάϊςδεϊινε αἤετ μή ἱπι- 
ΡΙΙε5. ἃ πιοζς βεγίουβ εϑιπιδῖε οὗ τῆς 
ἄδηρο ἰμδη τῆς βυδ)υποῖίνε. Ἐοὸς τς 
ςοπδιίγυςτίοη, τις [0] οννεὰ Ὁγ ἃ ραγιίοῖρὶς 
ΜῈ ἴμε ἀγίοῖε, οὐ. 64]. ἱ. 7, υυκς χνι. 
9.--συλαγωγῶν. ΤΕ Βεηβε ἰβ ἀϊδβρυιϊεά. 
ϑενεζαὶ οὗ τῆς Εδίβειβ ἀπὰ βοιης τηοάεγῃ 
ντίϊετβ (Πῖηὶς ἴτ τηεᾶηα “ἴο τοῦ ". [εἐ ἰ8 
υδεὰ ἱπ τΠΐ8 βεῆβε ψι ἢ οἶκον (Ατίβίαεη., 
2, 22), δηὰ ΕἸε!ὰ (Νοίες οπ ἐλε Τγαηςίαἰϊον 
οὗ ἱλε Ν.Τ΄, Ρ. 195) βαγβ “ἴπεζε οἂπ ὃς 
πὸ Ῥεῖζοσ γεπάεγίηρ [μη “Ἰεβὶ Δ πλδη γοῦ 
γου" ". Βαυϊῖ, 18 ϑοάεη ροϊπιβ ουῖϊ, πδὶ οὗ 
ὙΒΙΟΝ ἘΠ εν Μετε τορθεὰ που! ᾶνε Ῥεεη 
ἐχργεββεᾶ. [{ἰ8 Ὀεϊίεσ το ἴᾶκς ἰδ ἢ τηοϑὲ 
ςοπιπιεπίδίοσβ ἴῃ ἴῃς πιοσα οὈνίουβ Βεπ86 
“Ἰεδᾶ γοὺ δννᾶὺ 848 Ῥγεὺ ". Τῆε νετζῦ ἰδ 
80 υβεὰ ἴῃ Ηεϊϊοά., ἘΗ., χ,, 35 (ἢ 
θυγατέρα), Νίεϊ., Ηΐδβι., 5, 9ο6 (ΨᾺ 
παρθένον), ἀπά ἰξὲ πᾶν δε Τοἤοβεη στ 
1Πς βρεοὶδὶ βεηβς οἵ βεδυςτίοη ἱπ τηϊπά.-- 
διὰ τῇ ίας καὶ κενῆς ἀπάτης. 
ὙΤΒε βεςοηὰ πουῃ ἰβ Ἔχρ᾽απαίοσυ οὗ ἴδε 
βτδῖ, 8 ἰδ βῆοννῃ Ὁγ ἴῃς αὔβεπος οὗ τῆς 
ἀττὶςῖς ἀπά ῥγεροβίϊίοη θεΐογε ἰξ ἀπὰ ἴῃς 
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ΒΡ ΟΝ: 5 φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 
γα ς. 3. κατὰ τὰ ὅδ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν - 9. ὅτι ἐν αὐτῷ 

Ἰαοῖκς οὗ δὴν ἱπάϊςαδιίου τπδὲ Ῥδὰὶ μδὰ ἔνο 
εν}]8 ἴο δἴῖαςκ. Τῆς πιεαηὶπρ ἰ8 “ ἢὶΒ 
ῬὨΙΠΟΘορὮν, ἡ ἢ ἰ8 ναΐη ἀεςεῖς ". ὙΠς 
ψοζά ἢδβ, οὗ Ἴοουτβε, πὸ σεΐεεηςς ἴο 
Οτεεῖς ΡὨΠ]οβορῦν, πὰ ρῥγορδῦϊυ ποπε 
ἴο ἴδε Δ]]εροτγιςὰὶ τηεϊμῃοά οὗ ϑογίρίυσε 
ἐχερεβὶβ ἴῃαὶ τέ [4188 τεδοῃειβ ΠΊΔΥ 
δανε επιρὶογεά. Ῥῃΐο υ8ε8 ἰξ οὗ ἴδε 
δνν οὗ ]υἀδίβπι, ἀπά ᾿οβερῆυβ οὗ ἴπε 
ἴδγες εν δῇ βεςῖβ. Ἡξετζγε, πο ἀουθδι, ἰ 
ταδδπδ Ἰδὲ τῆς [Δ18ε ἱεδομίηρ τπαὶ ἐὨτεδί- 
ἐπεά το υπάεττηίης ἴῃς (Δ οὔτε ΟΠυτοῆ. 
ΎΠετα ἰδ πο οοηδετηπδίίοη οὗ ῬὨΪΪΟΒΟΡὮΥ 
ἴῃ ἰτβεῖῖ, Ῥὰϊ βἰτηρίν οὗ τῆς επιρῖγ, δυὰς 
Ρδυβίδ!ς, βῃδπὶ ἐμπαῖ ννεπὶ Ὁγ ἴπδὶ πᾶπις 
δι Οοἰοββαε. Ηοτσί ἐπίηκβ ταὶ {πε βεπβα 
8 ακίη το ἴδε ἰδίεγ ὑϑᾶρε οὗ ἴῃς ννοσά 
ἴο ἀεποῖε ἴδε δβοεῖῖς [1ξ6.---κατὰ τὴν 
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων: “ λοοοτάϊηγρ ἴο 
Βυπιδη (τδάϊείοη ᾿"᾿ 28 ορροβεὰ το Ὀϊνὶπα 
τενεϊδιίοη. Μεγεγ, ΕἸ]Πιοοῖὲ πὰ ΕἸπάϊαν 
σοππεοὶ ἢ συλαγ. [Ιἰ 18 τῆοτε υβυδ] 
το ςοππεςῖ Ψ] ἢ ἀπ. οἵ τ΄ φιλ. κι κεν. ἀπ. 
Τῆς ἰδ5ὲ ἰ8 ρεσβαρβ δεβῖ. [τ ἱπάϊςδίεβ 
τδς δουτζος ἔγοπη ΠΟ ἢ (πεῖς τεδοῃίπρ ννῶ8 
ἄσανστι.---κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμον. 
[0η {δῖ8 ρῆγαβε [ῃς ΟΠ] οννηρ δυϊποσιεῖεβ 
ΤΑᾺΥ Ὅς τεζετγεὰ το: ΗΙρεπέεϊά, Ο αἰαέεν- 
δνίεί, ῬῬ. 66 4. ; 1,ἱρβίυβ, Ῥαμὶ. Κεελίζ., 
᾿ ; ἘΠΊΒΟΙΙ, Κεελίζ. μ. Μενς,δὶϊ., 252; 

Ἰδρρες, σά ἰος.; ϑριτἴ2, 2 Ῥεί. μ. γμά., 
263 54.; Ἐνετηρ, Ραμὶ. Αηρεί. μ. Ῥάπι., 
ῬΡ' ὅς 54.; αυρι, αὐ ἴἰοε.; ΑὈδοῖς, αὐ 

ς. Ὑῆε Ἀεβὲ δπὰ ζ]|εθὲ δοοουπὲ ἰπ 
Ἐπ Βἢ 1Β Μαββίς᾽ Β ἀγίίοῖς “" ΕΪεπηεηῖβ"" 
ἰπ Ηδβιϊηρβ᾽ διίοδίοπανγ οὗ ἐλε Βίδίε. 
Το ἴδπεβε τῆλ πονν ὃς δάάεά 8ι. 7οδη 
Ὑπδοίεγαν, Τὰς Κείαϊέἑον οὗ δὲ. Ῥααμὶ 
ἐο Οομέενιῤογαγν Ὑειοϊδὰ Τ' κε, 
163-170, ἀπὰ Πεἰββηηδηη 5 ἀγίίοἷὶς “ Ε16- 
τηθηῖβ᾽ ἱπ τῆς Ἐπογείοῤαάϊα Βὲδίὶςα.} 
Οτἰρίπαιν στ. πιεαηὶ ἴῃς ἰεἰῖετβ οὗ [πε 
Αἰρδαῦεῖ, μετ ἴῃ ΡΙαῖο δηὰ ἰαΐεσ υντὶἴεγβ 
πε Ῥῃγβίςαὶ εἰετηεηῖβ, δπὰ ἰδβεὶγ (Ὀυϊ 
οηἷν ἥζοτη ἴῃς ἤτγβε σεπίυγυ Α.}.} πε τυάϊ- 
τπεπῖβ οὗ κηονϊεάρε. [τ πδ8 ὕδεπ ἔτε- 
αυεπεν ἰδίκεη ἴῃ [Ώ18 βεπβε δ ἴα Β.Ὸ 
οἵ τεϊ!ρίουβ Κπον]ςεᾶρε (80 γεοεπηὶν Μεγ.» 
τιρπεῖ,, ΟἹ., Οτεσηεσ πὰ τῆϑην ΟἾΠΕΓΒ). 
ΤΠὶβ εχρίδπδίίοη πδά, δονενοσ, Ὀδαπ 
αἰϊδοκεὰ Ὁγν Νεαπάᾶσσ υνἱεἢ ροννετγῆι ἀγρυ- 
τηεηῖβ ἴῃ ἢ15 ἀϊβουββίοῃ οὔ τῆς ρδᾶγα]!εὶ ρδ8- 
δᾶρε Οδὶ. ἱν. 3. (Ρίακπέηρ απὰ Τταϊμπίηρ, 
ἷ., 46δς, 466, ο΄. 323 [Βοδη᾽8 εἀ.]. Ἧς 
Ῥοϊπιδὰ ουἕ τῆδι 1 στ. πιεᾶπὶ ἤγβὶ ῥγίῃ- 
Οἱρίεβ ννὲ βΒῃουϊά δανες μδά ἃ μεηϊῖνε οὗ 
τῆς οδ)]εςῖ, 48 'η Ηδῦ. ν. 12, στ. τ. ἀρχῆς 

ἫΝ 

τ. λογίων. ϑυςἢ δὴ οπιίβείοη οὗ ἴδε 
Ἰελάϊηρ ἰάεα ἰ8 ἱπαάπιϊβεῖίδῖε. Ἑυσγίδεσ, 
Ῥαυὶ τερασγάεὰ {πε μεδίβεη 88 επεϊδνεὰ 
ὑπάετ στ. τ. κόσ. Δληά τπεὶς ΓΔΠΠπρ' ΑΨΆΥ 
ἴο ]εννϊβῃ τἰῖεβ δ5 ἃ γεΐυσῃ ἴὸ 1Π18 βίδνειυ. 
ὙΒετείογε ἴμε Ἴχργεββίου πιαβὲ ΔΡΡΙῪ ἴο 
βοιηει μίας Ῥοῖμ διὰ ἴῃ οοτηταοη, δηὰ 
βοπηδι βίη οοπάετηπεὰ ὃῪ Ῥδυΐ, ν Ὡς 
οδπηοὶ ὃ6 ἴῃς ἢἤτβὶ ῥγίποῖρίεβ οὗ τε ρίοη 
(ἴο δίς αἷβο ἀσθενῆ ννου]ά δε ἱπᾶρρσο- 
ΡῬτίαις), θυ τῆς Τετετηοηίδὶ οὐβεσνδηςεβ, 
ΜΠΙοἢ νεῖ δὸ οδ]εὰ 25 εαγῖμὶν δπὰ 
ταλιετίαὶ. [τ πδ8 δα ἔσχε ροἰπιςεὰ 
οὔἱὐ ὉγΥ ΚΙδρρες τπαῖ ἐοϊ]ουνίπρ κατὰ τ. 
παρ. τ. ἀνόνν τ 15. τεστὴ ἱπιγοάυςεὰ ὃν 
κατὰ δηὰ ποῖ ςοππεςοίεὰ ὃν καὶ τηυεὶ 
εχρίεϑβ ἴῃς σοηπίεης οὗ ἴδε τελοπίπρ, 
ψΠΙοἢ ἰβ ποῖ νεγὺ βυϊδῦ]ς 1 “ γε! ίους 
τυάϊ πιο πὲβ" ἰ8β ἴῃς πηεαπίπρ. Νοσ 15 ἴΐ 
ἴσὰς τὲ πε ἔδϊβε τεϑομεῖα σγᾶνε εἰεπιεπ- 
ἰΑΓΥ ἱπβισυςίίοη. ΠῚ τῆ᾽5 νἱενν ὃς 9εῖ 
ϑίἄς, 25 βυϊϊίπο πείίπεγ τε εχργεβδίοη 
ἐπ ἰΐδεὶ ποῦ τῆς οοπίεχε πὶ ψὨὶς ἢ ἴς 
οσουζβ, ἴδε ᾳυεβίίου αγίβεβ ψῃεῖμες ψε 
Βῃουϊά τεΐυση τὸ ἴδε ἱπιεγργεϊδειοπ οὗ 
βενεσζαὶ Ἐδίμεγε, τμδὲ δε βεᾶνεπὶν Ὀοάϊες 
ἂτς τείειτεὰ το. Ὑῆεβε ννεῖε οδιϊεά 
στοιχεῖα (εχᾶπιρ]ε58 ἅσε ρίνεη ἰπ Ναϊεβίυς 
οη Εμς. Η. Ε., ν.. 24, ΠΩ. 1.ε... ὙΒίδ 
8 ἱανουτεὰ ὉΥ τῆς τεΐεσεμςε ἴἰὸ “" ἄλγε, 
δῃά πιοπίῆβ, ἀπά βεδβοῃβ, απὰ γεᾶσγβ᾽" ἴῃ 
ΑΔ]. ἵν. σι, ἱπῃπιεάϊαϊεϊν το] νης ἴδε 
ταεητίοη οὗ στ. ἴῃ νεῖ. το, ἔοσ ἴῆεβϑε ἡγεσα 
τεσυϊαιεὰ ὈγῪ ἴδε Πεᾶνεηὶν δοάϊεβ. Βυὶ 
τ 18 υπβαιβέδοϊογν, ἕος ἴπε ςοπίεχι ἰπ 
Ψ Ὡς ἴῃς ἀχργεβδίομ οσσυσβ, Ἔρος δ! ν 
πῃ Ααἰαιίδηβ, ροϊπιβ ἴο ρεγβοῇδὶ δείηρε. 
ἴῃ τηϊ8 ρᾶββᾶρε ἴπε οοπίγαβὶ οἵ στ. τ. κ' 
ἢ Χριστόν ἰ5 (ΠΥ 5δτ δῆς οηἱν 1 τὰς 
ἰοττηθγ ἅγε ρεβϑοπδὶ. ἴπ Οδὶ. ἱν. 3 Ῥαυὶ 
ΔΡΡΙΐ65 τῆς ΠΙυδιγαϊίοη οὗ {πε εὶς υπᾶες 
“ ᾳυλγάϊλη8 δηδ βίενναγάβ᾽᾿ ἴο {πε ῥζε- 
ΟἸ γι βείδη ννοσὶ ἃ υὑπάδγ τῆς στ. τ. κι. δηὰ 
δεῖς δραῖῃ ἃ ρεζβοῃδὶ γεΐεγεηος ἰ5 ἔογοι Εν 
βιρρεβιεά. 511} πιοῦε 18 118 τῇς Ἵοδβε 
ν ἢ Οδ]. ἵν. 8,9. [π νεῖ. 8 Ῥδὺὶ] βᾶγ8 
ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς. 
[πὶ δὰ πεχὲ νεῖϑε ἢς ἅ53Κ8 “δον ἴυγῃ γε 
αραὶῃ ἴοὸ ἴῃ ννεακ δηά Ὀερρασγὶυ στ., 
ἴο ψῃίοἢ γοὺ υνῖϑῃ ἴο ὃς ἴθ δοπάλρε 
(δουλεῦσαι) ονες ραΐίπ ὃ" ΤῊΪΒ οἸεατὶν 
ἰάεπιίῆεβ τ᾿ στ. ἢ τ. φύσ. μὴ οὖσι 
θεοῖς, πὰ (πετείοτε ἤγονεβ ἱμεὶγ ρεῖ- 
βοπαϊιγ, ΨΏΟἢ 8 βυρρεβιεὰ αἷϑο Ὁ 
ἐδουλ. ; δλοοοτάϊποῖν ἴμεν σάπῆοι ὃε ἴδε 
Πεανεηΐν Ὀοάϊεβ οὐ ἔπε ρῥηγδίςδὶ εἶε- 
τηεηίβ οὗ ἴῃς ννοτὶά. Η:ρεηξεϊὰ, ἐο]οννεὰ 
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ὃΥ 1ρβίυθ, Ηοἰβίεῃ δπὰ ΚΙόρρες, τεραγὰβ 
τδεῖὰ δ8 ἴῃς δϑίσγδὶ βρίγιῖβ, πε δηρεῖβ οὗ 
εἶε Πεάνθηὶγ Ὀοάϊεβ. Ὑπαὶ τῆς ἰδίζος 
Ψ είς τεραγάε 85 δπὶπιδίεὰ νυ δηρεῖὶβ '8 
οεσιδίη, ἕοσ ψὰ πὰ τῃ18 δεῖεῖ ἴῃ ῬΏΣΟ 
δηὰ Εποςῇ (οἷ. ]οῦ χχχνίϊ. 7, 48. ἱ. 17). 
Βυϊ ἴὰ 15 βίσδησε ἴῃαϊ (Π6 βρὶ τ β οἵ {πε 
δίδιβ βῃουϊὰ δε οδιϊεά στ. τ. κόσμον. 
Απᾶ νὮ1ε ἴμεν ἀεϊεττιίης τς βεᾶβοῦβ 
ἃηὰ ἐεβεῖναίβ, ἔμεν πᾶνε ποιμίηρ ἴο ἀο 
ψὮ πιᾶτν σεγεπιοηΐδὶ οὈβεγνδηςαβ, Βυ ἢ 
Ὧ8Β ὐδβιίπεπος ἴτοπὶ πηεῶῖϊβ δηὰ ἀγίπῖκβ. 
ϑρῖτι (ἐοϊ]οννεὰ Ὁγ Ἐνετηρ, ϑοὰ., δυρι, 
πὰ ἀρρδγεπῖν ΑΡΡ.) Παβ τῆς πιο οὗ 
ἱνίηρ ἴῃς ἴσας ἱπιεγργεϊδιίοθ. Αςοοτζά- 

της ἴο τῆς ἰδῖετς [ἐν ἢ ̓πεοϊορυ, ποῖ οαἱν 
ἴδε βίδγβ Ὀυξ 41] ἐπίπρ8 μαὰ τῃοῖς βρεςίδὶ 
δηροῖβ, Ἴδε ρῥγοοῖ οὗ {πΐ8 βεϊοηρβ ἴο ἃ 
ἀϊδουπϑίοη οὗ δηρεϊοίορυ, δηὰ πιιβὲ ὃς 
ἀββυπιεά πεσε. στ. τ΄ κόσ. ἅτε ἱβεγείοσε 
1δς εἰεπηεηίδὶ βρίγιβ νυ ἢ δηϊπιαῖς 41] 
τηδίεσίιὶ {πίηρθ. ὙΠΟ δῖε 80 οδεὰ 
ἥοτὰ ἴδε εἰεππεπὶβ νι ἢ πεν δηϊτηδῖε, 
διὰ τε ἰάεπεςδὶ ἢ τῆς ἀρχαὶ κ. 
ἐξουσίαι, ν»»ῆο τεςεῖνε (ἢὶβ παῖς ἔσοσῃ 
τδεῖς βρῆεσε οὗ δυτῃοσῖν. Ὑδυβ 411 186 
δὐδείπεπος ἔγοπὶ τηδίεσγιαὶ τπίπρβ, βυῦ- 
τηϊβδίου ἴο τηδίογιαὶ ογάϊηδηςεβ ἀπά βὸ 
ἴοστῖῃ, ἱῆνοϊῖνε ἃ τεῖΐυση ἴο {πεὶς βεγνῖίςς. 
Ὗνε πεεά ποῖ, ννἱτ ἘΤΊΒΟΉΙ, [πη [Ὡς τεῖοσ- 
εῆςς ἴο τῆς δηρεῖὶβ οὗ ἴῃς ἴανν, βου ρἢ 
ἴδεν ἅτε ἱποϊυδεά, Ὑδυβ ἱπιεγργεϊεὰ τῆς 
Ῥαββᾶρε βδὶπ8 ἰῖ8 1]} σεΐαναπος ἴο ἰδε 
οοπίεχι, δπὰ ἴο ἴπε δηρεὶ ννογβῃΐρ οἵ ἴῃς 
ἴλῖθε ἰεδομεῖβ ψνῃϊοῃ Ῥαὺ] 18 διδοκίηρ. 
ὙΤΒε οδίεῖ οδ]εοϊίοη ἴο ἐπ8 ἐχρίδηδιίοη 
ἰ8 τδλι ννε ανε πὸ ρδσζδὶ! δὶ ἔοσ τῆ 18 ὑϑαρα 
οἵ τε Ψογά, εχοαερὶ ἴῃ τῆς Τεςί, δοί., 
ἡμεῖς ἐ τὰ λεγόμενα στοιχεῖα, οἱ 
κοσμοκράτορες τοῦ ου τούτον. Βυὶ 
τὴι᾽9. 18 ΜΑΙ Τῆς ᾿μρδῷ ἰ8 υδεὰ πῃ [818 
ΒΕη86 ἰπ πηράδτῃ ατεακ. [ἷπ βρὶϊε οὗ 
1818 ἴδε Ἔχαρεῖοδὶ ργοοῦ τπδὲ ρεσβοηδὶ 
δεΐπρβ ἅγε πιεᾶηΐ 18 ἴοο βίσοπρ ἴο δε βεῖ 
δϑὶἀθς. 80 ννὲ τηιβὶ ἜἼχρἰ δίη, “ ῬῃΟΒΟΡὮΥ 
Βανίηρ ἴος 118 βυδήεοι-πγαῖῖεσ τε εἶς- 
ταδηῖδὶ 8ρ γἰῖ8 ".---κ᾿αὶ οὐ κατὰ Χριστόν 
τουδὶ ὃς ἴΑΚεὴ βἰ πη Αγῖγν, ποῖ πανίηρς ΟἩγίβὲ 
ἔοτ ἰἰ8 βυδ]εοι-πιαϊίετ. Χ, πιεᾶπβ (δε 
Ρεΐβοὴ οὗ ΟἨγίβει, ποὶ ἱεδομβίηρ δδουῖ 
ΟὨσῖβε, ἀπὰ 18 ορροβεά βἰῃιρὶν ἴο στ., ποῖ 
ἴο παρ. τ. ἀνθρ. ΤὨε ἔλ]βε εᾶςποῖβ ρυῖ 
ἰλεβε δηρεὶβ ἱπ τῆς ρίαςε οὗἩ Οἢτῖβι, 

γεσ. 9. ὅτι ἰβ οοππεοιεὰ Ὀγ ΒΙεεὶς πὰ 
Μεγεν ἢ οὐ κατὰ Χ., Ὀυϊ ἴτ 15. τυς ἢ 
τῶογα ργοῦδοϊς τμδὶ ᾿ξ βΒῃου!ά ὃε σοππεςιεὰ 
ἢ τπς πος ναγηΐπηρ ἱπισοδυοεά Ὺ 
βλέπετε. Τῆε [213ς ἰεδοῆετβ γεργεβεηϊεα 
1πα ἔμ] πεβ8 οὗ τῆς αοὐπεδὰ 48 ἀϊβιτθυϊεὰ 
ΔΙηοπς ἴδε δηρεῖβ, δπὰ τθυ8 ἰεὰ ἐπεὶγ 
νἱςεἴπιβ οαριῖνε. Ῥδὺ} 8 νναγηΐπρς ἀραὶπβὲ 
τῆε (2185ε ἀοςίγιπε ἔπι τεβίβ οἡ ἴῃς ἕδος 
τδδι ἰξ νναὰβ ἴῃ Οἢγίβε ἔδαὶ τῇς ννῃοῖε ἔα ]- 
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Ὧ688 ἀνγεῖι.---ὸν αὐτῷ 18 εἰηρῃαίῖς, ἰπ Η τὰ 
δηὰ ἱπ Ηΐτη δἱοπε.---κατοικεῖ: “ Ρεττηδη- 
ἘΠΕ ἄννε 18". Τῆς τεΐεσεπος ἰ8 ἰο ἴῃς 
Ἐχαϊιεά ϑιδῖς, ποῖ οπμἱγ οπ δοοουηΐ οὗ (πα 
ξίθβεης δυϊ οὗ πὸ οοπίεχι τω σα ΤΣ 

ἰδίοι οσῪ δέπεγα!.---πᾶν τὸ πλήρωμα 
τῆς διάκο. “4ἃ}} τῆς δυΐπεβδ οὗ ἴδε 
σοάπεδὰ ". πᾶν ἰδ ετηρῃαῖίς, ἴῃς Βοος 
δυΐπεβ8 ἀνε] 8 ἴῃ ΟὨχβι, ἐπεγείοσε ᾿ξ ἰδ 
νδὶπ ἴο βεεῖς ἰξ νυ ΒΟΥ οὐ ρασιδ!ν ουϊδὶἀς 
οἵ Ηϊτη. πλ. τ΄ θ. 18 ποῖ ἴο Ῥε ἴδκεῆ (25 
Ὀγ ΟἹ.) ἴο πιεᾶπ ἴδε ρεσίεοϊίοη οὗ Ὀϊνί- 
πἰῖν, 2.4., ἰάδαὶ δοίίπεβθβ. Νὸοσ Ἴδῃ ἱΐ 
τηεδη ἴῃς ΟΠυτοἢ, ἕο Ὡς ἘΡΏ. ἱ. 23 
ξἶνεβ πο βυρροτῖ, ποῖ γεῖ ἴῃε υπίνοζβε, 
εἰ μεῖς οὐὁἨ νψῆϊο πιυδὲ πᾶνε ὕεεπ νεσῪ 
ἀϊδετεπι εχριεβδεὰ. Τῆς δάάϊπίοη οὗ 
θε ἀεῆπεβ πλ. δβ ἴπε ἔυϊπεββ οὗ 
Βεῖῖν. Ὑῆὲ ψοσγά ἰβ ἴο δε ἀϊδβιϊπσυϊθμεά 
ποσὼ θειότης Ὧἃ8 Ὠεἰϊγ, ἴς Ὀείηρ Οοά, 
ποσὰ Ὠϊνίηἰῖγ, τῆς θείην Ὀϊνῖπε οὐ αοά- 
{|κε. ὙὯΣ ραββᾶρε ἴδυβ δββογίβ ἴπε γεᾶὶ 
Ῥεῖτν οἵ ΟὨγίβι.---σωματικῶς. ΤΗΐΒ ψοτὰ 
18 νεσῪ νατὶουβὶυ ἱπιεγργεῖεά. ὙΤῆε τεΐεσ- 
δῆςε ἴβ υ502}Υ ἴδ κεη το δε ἴο ἴῃς ρἱοσίβεὰ 
Ῥοὰν οὗ ΟὨτίβι, οσ (αβ ὃν [υὑἱπ}ι.} το τΒ6 [η- 
εαγηδίίοῃ, απὰ ἔπε νοτζὰ ἰβ (σαηβ δῖε “ἰπ 
Ὁοά!γ ἐδβῃϊοη ". Αραγὶ ἔγοτη ἴπε 4868- 
ἴοη νβεῖμος με Ψψογά παιυγδ!ν ἐχρσεβϑεβ 
τιῖ8, δεῖς ἰ8 ἴδε ἀϊ συ σαυθεά Ὁγ ἴῃς 
ςοηπίσαβὲ ἱπιρὶἰεὰ ἴῃ ἰϊ8 οτηρμαῖίς ροϑιϊίου. 
ΤὨΐ8 οοπέγαβι ἰβ βοπηθιπηεβ ᾿πουρῆι τὸ δε 
ἴο ἴῃς ργε-ἰποδγπαῖς βίαϊς, Ῥαϊ ἴῃ18 888 πὸ 
τεϊενδηςα Βεῖα. . Α ςοπίγαβι ἴο ἴῃε δηρεὶβ 
ταῖς ὃε 'ἰπ ροΐπε, Ὀυῖ {πεν ψνογε οἱοβεὶν 
σοπηεςιεὰ νὴ ἢ Ὀοάϊεδβ, 8οὸ ἴῃς οοηίγαβὲ ἰῃ 
τηϊ8 τεβρεςὶ ἀϊά ποῖ εχίβῖ. Βυῖ πείξδμεσ ἴ8 
δοάδῃ᾽  νίενν [παῖ ψΠ1|ε τπε δηρεὶβ μανε 
ϑοάϊεβ ννῆδῖ ἰβ εχργεββεὰ ἰπ ἴΠεπὶ 15 ΟΠΙΥ 
θειότης (Εοπι. '. 20) ποῖ πλ. τ. θεότητος, 
ἃ ἴεηδδϊε εχρίδπαιίοη, βίος [Ὠΐβ 8 ᾿μδὲ 
τελά ἰηίο ἴδε ννογάβ, ποὶ εἰϊοϊεὰ ἔσοτΣ 
τεσ; ποῖ οου]ὰ βυςἢ ἃ ἀϊδιεϊποϊίοη μανα 
οςουστοά ἴο ἴῆες τεδάδιβ. Τῆΐβ ἱπίεσργε- 
τδιίοη οἵ σωμ.» ἴπεη, 45 ἐχργεββίηρ ἴῃς 
ἱπάννο!ης οὗ τπε δυϊπεββ ἴῃ ἃ δοάγ, 
δἰιπουρὴ βαϊὰ Ὁγ ΑὉΡοῖς το θς “ἴδε ομἷν 
οπα τθηδῦϊς,᾽" 18 ἐπουπιθετεὰ ἢ στὰνα 
ἀϊ βου ῖε5,Δ πὰ μ88 θεθηταεοιεά Ὀγ βανοσδὶ 
ςοπιπηεπίδίοτβΌ Μδην δᾶνε ἴδκεη ἰΐ ἴο 
τρεδῃ “ τΕΔ ΠΥ ̓" (τε ς ΠΕ ΒΙΊ εκ, ΚΙ., Ενογ- 
Ἰΐπρ, Οσεπιετ). Ὑὶβ 18 βαρροτιεὰ ὈὉΥ ἴδε 
ςοπίταβι οὗ σῶμα ΨΠ ἢ σκιά ἴῃ νεῖ. 17, 
τῆς ἱπάννε! Πρ 15 τε] πὰ ποὶ βῃδάονυ οὐ 
τγρίςαὶ. Βυϊ σωματικῶς οουἱά Πατάϊγ 
ΕΧργεβ8 Π|8 βϑῃδάε οὗ τηεβηίπρ ὑη]ε88 ἴδε 
Δηι Πεβὶβ ννὰ8 ἐχριεββεά. ΟἸιγαπΊδσα 
ἰγδηβδίεβ “' Ῥεγβοῃδιν, ἱἰπ Η!5 ρεσβοῃ "". 
Βυΐδε υοῖεβ πο ἱπείδῃοςβ οἵ ἴῃς δἀνετῦ, 
δυϊ οηἱγ οὗ σῶμα. Απά Ηδιυρί᾿ 5 ογεἰς δαὶ 
ἰ8 7υβῖ, δδι 1Π|8 δε πβε τηὶρῃς βυρρεβί [πὶ 
ἰπ αοά Ηἰπιβεὶζ ἰε ἀννεῖε ἱπηρεγβοηδιγ. 
Αὔεσ ἂηὴ εἰαδογαῖς Ἵχαπηϊπαϊϊοη οὗ ἴδε 
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δ Ομῖν Βετε, κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς “θεότητος "σωματικῶς, 10. καὶ ἐστὲ ἐν 

ἸῈ αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ' ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 
εἰλβδ οΓ ΟΧῚ ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ " ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ̓  ἀπεκδύσει 

ΤΘΟΤ, Ττ ΝΗ. ΕΕΟν., ν»8. ν ἢ ΒΑΟΚΕΡ. ο: νη... Τα, πιρ. 8 ΒΌΕΟ 47", 
ὃν ἀτγορρίηρ ουὲ οἵ ς θείοτε ἐσ. 

νατίουβ νίεννβ, Ηδυρὲ ρυ(8 ἔοτινασὰᾶ {δε ἐχ- 
Ρίαπδείοη ἴμαὶ σωματ. τεϊαῖεβ ἴο τ. πλ. 
τοθ., πὰ ἰβ ἴο δ6 ἰγδηβαιἰδὰ “"1π (πς ἔοστῃ 
οἵα ὉὈὉοὰγ"". ὙΤῇε πιεδπίῃρ πε ἴδ κΚεβ ἴὸ Ὁ6 
ἴδαὲ (δες ἰπεδβδ οχίδιβ πῃ ΟἾγίδὲ ἃ8 ἃ 
Ὁοάγ, ἐμαὶ ἰΒ 45 ἃ οοτηρίεϊς δπὰ ογραπὶς 
δος. ΤΗΐδ δυ18 ἴπε οοηίεχε δηὰ {86 
ξεπεγαὶ δερυσιεπὶ Ὀεῖῖει ἐμδη ἐπε τοΐεσ- 
δῆοε ἰο ΟΠ γίβε ̓Β ονῃ Ὀοάγ. [Ι͂ἢ Τςοπίγαβι 
ἴο ἴδε ἀϊδιγι δυϊίοη οὗ πε ἔμϊπεββ ἀπιοηρ 
τῆς δηρεΐβ, οσ ἴο ἴδε νίενν ἴδαι ἰξ ἅνγεϊς 
ΟἿΪΥ Ραγίίδ!ν ἱπ Ηἰἴτη, Ρδὰϊΐ ἱπαίβὶβ παῖ 
411 τῆς ἔυϊπεββ ἄννε18 ἴῃ Ηἰπι, απᾶὰ τοὶ 
αρταεηιασιν Ὀὰϊ 88 δὴ ογραπίς ΨΒοῖε. 
ΤΠΙ5 νίενν, { κὸ ΟἹ γαπιατς᾽ 8, 15 δυρροτιεὰ 
ΟὨΪῪ ὃὉῪ τείεγεμοςβ ἴο (πε υὑβε οὗ σῶμα. 
ΤΙ 18 ποῖ ἃ ἑδϊδὶ οδ)εςιὅπ, ἀπά 118 μδσ- 
τῶοην ΨγΠ τΠε σοπίεχί πηᾶῖκεβ ἰξ ἔπε πιοβὶ 
Ῥτοῦδοϊε ἱπιεγργεϊδιοη. 

νει. το. καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρω- 
ι. ΤῊΙΒ 581}}} ἀδρεπάβ οἡ ὅτι. ἐστὲ 

18 ΟὈνϊουβῖὶν ποῖ δὴ ἱπηρεσαῖῖνε. ες 
βῃουϊά, ρεγῆδρΒ, γε͵εςὶ τῆς νίενν οὗ ΕΠ]- 
οοἵὲ ἀπά 1ἰρηιίοος ἴπαὶ θεῖα ἅτε ἴνο 
Ρτγεάϊςαῖεβ. Τῆε ᾿δπουρπίβ ἔδυ οδιδλϊπεὰ 
τῃδὲ {πεν δε ἰπ Ηἰπι, αηὰ παῖ ἘΠῸῪ ἅτε 
ταλᾶς [0]], ἂτε ἔγιις ἰπ ἐποπιβεῖνοβ. Βυΐῖ, 
85. Αδδοῖὲ ροϊπίβ ουΐ, τῃ6 ςοπίεχι γεαυγεβ 
τῆς ἐπιρῃδβϑὶβ ἴο ὃς γον οπ ἴδε ἐν 
αὐτῷ, 5ο ἴπδὶ ἴῃῆε β6ῆβε 15. “" δηὰ ἰΐἴ ἰ8 ἱπ 
Ηἰπὶ ταὶ γε ἃσὲ τηδάς 8.1}, πεπλ. ἰβ 
οδοβεη ου δοςουηΐῖ οὗ πλήρωμα ἴῃ νετ. 9, 
δυῖ ννα οδηποῖ ἐχρίδίη ἰξ δ8 ἡ]]εὰ ντ ἢ 
ἴδε ἀοἀπεδά, Ὀεσᾶυδβε βυς ἢ δὴ εαυα] ἰβίηρ 
οἵ ΟΠ τι βεῖδπβ τ πεῖς Γογὰ ννουϊὰ μαναὰ 
δεεπ ἱπηροββίδ᾽ε το Ῥδυὶ, δη ἃ ννου]ά πᾶνε 
τεφυϊτεά καὶ ὑμεῖς ἰο ἐχρτεβ8 ἰξ. Τῆϊβ 
τηδεῖβ ΟἸ γδγηδγε᾽ 8 οδ]εοτίοη ἴο {πε ἐγᾶπβ- 
Ἰδιίου δἀορίεὰά. Ης βᾶυβ ἰδὲ [ἢ πεπλ. 
τηδδη8 ἢ]οά, ἴδεν τπλϑὲ ὃς ΗἸΙεὰ νἱἢ 
βοπιεϊῃίηρ, Ὀυϊ βῖπος με πηοϑὲ οδνίουβ 
εχρίδπδίίοπ ἴπαὶ πεν ἂς ΠΠ1εὰ στῇ τῆς 
ξαΐπεβ8 οὗ τῆς Οοὐπεδὰ ἰβ 80 ἰδγρεὶν γε - 
εοιεὰ, 1ὲ ἰ8 οἶδας ἴπαὶ τῆς ἰγαπϑίδιίοη 
σελ ΚΒ ἄοννη. Ης ἱγαπβίαϊεβ "ἴῃ Ηἰπὶ 

γοῦ ἃγα ρεσγέεςϊ,᾽" δηά ἀγρὲβ τδαῖ 1818 4180 
ονεγίησοννΒθ ἴῃς ἀδιιὰ] ᾿πιετργεϊδτίοη οὗ 
πλήρ. τ. θεότ. Βυϊ δρατὶ ἔγοπι τῆς ἔδοϊ 
παῖ πλήρωμα ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ τηογαὶ ρεῖ- 
ἐεοιίοη, τῆς θεότ. σδηποὶ Ὀε ϑβυρρίϊεὰ. 
ναὶ Ραυΐϊ πηεᾶδπϑ 18 ἐπαῖ ἰπ Οἢγίβε ἔποῪ 
δηὰ τῇς βαιϊβίαδοϊοη οὗ Ἄνεσν 8ρίττυδὶ 
ψδηῖ. [εἰ τπεγείοσγε ἕο ]ονν8 οὗ ἰϊθεῖῇ ἐπαὶ 

ἔθεν ἄο ποῖ πεεὰ ἴδε δηρεϊὶς ρονεζβ.-- 
ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ 
ἐξονσίας: οἷ. 1. τι8. Ὑπαῖ ΟἨσιδὶ ἰβ τε 
Ἠεδὰ οὗ εἐνεγυ ρῥγίποῖ ρα! ν δπὰ ροννεῖ ἰδ 
ἃ ἔυσίπεν τεᾶϑοὴῦ ΨΥ πεν βῃου!ὰ ποὶ 
βεεῖὶς το τῃεπι. ΑἹ] θεν πεεά ἴμεν πᾶνε ἰπ 
ΟὨγίβε. Ῥδὺϊ! ἀοαβ ποὶ πιεπιίοη Βετε τἢς 
τἄγοπεβ οσ Ἰουβῃ 08 88 ἴῃ ἱ. 16. Βαυὲ ἰΐ 15 
ἃ ᾳυεδβείοπαδὶς ἱπέεσεπος ἴπδὶ ἴΠεγ, ὑηῖκε 
τᾶς ργίποιραιῖεβ δηὰ ροννεῖβ, ῃδᾶ πὸ 
Ρίαςε ἰπ τς ἴδλϊϑε ᾿εδοπίησ. Τδς ἰδῖϊτες 
ἅτε ρσοῦδῦὶν δὐἀδυςεὰ ΟἿἿΥ 85 ἐχδαπιρίεβ. 

Μετ. 11. Τῆε τείεεποε ἴὸ οἰγουτ- 
αἰβίοη βεεπΊ8 ἴο οοπὶς ἴῃ δὺσυριϊν. Βαϊ 
Ρτοθδῦῖν ἴὲ βίδπάβ 'ἱπ οἷοϑβε Ἴοοππεχίοη 
ἢ δὲ ὯΔ8 γοπς δεῖοσε. Εὸς ἴδε 
τεϊυτη ἴο ἴπε ρῥγίποὶρα εῖθβ ἀπά ροννεῖβ ἰῃ 
νεῖ. 15 βῆονβ ἴῃδὶ Ῥδὺϊ ἰδ ποῖ ρδβϑβίηρ 
δεῖα ἴο ἃ πεν ϑεοϊϊοη οἵ ἢπίβ βυδ)εςῖ. 
7. ἀδίβηι, οὗ νος εἰτουσης δίοη ννᾶ5 ἐδε 
ταοβὶ ομπγαςιοσίβεις [εδίυσε, νν88 τὰ 
85 υηάετ ἀηρεῖὶς ροννεγβ, ἀπά ἴδε τεπιοναῖ 
οὗ τῆεπὶ τηδδπὶ 118 δοοϊἰοη. 11 βεεῖαδ 
τοῦδε παῖ πε [3156 τεδοδεῖβ βεῖ ἃ 
ἐφῃ να]ὰς οη οἰγουπιοϊβίοη, δηᾶ ἀγρεά ἴα 

οὐ ἴδε Οοἱοββίδηβ, ποῖ 88 ἱπά:βρεηβαῦὶς ἴὸ 
βαϊναϊίοπ, ἴῃ νὨϊ ἢ οαϑε Ρδὺυΐ ννου]ὰ πᾶνε 
ἀεβηίτε!ν ατιδοκεὰ ἔπεπὶ θη τΠὶ8 ροϊηϊ, δαὶ 
885 σοπίεετίηρ ἃ ὨίσΠεΙ βᾶποιῖγ. ὙΒεῖε 
ΒΕοπΊ8 ἴο ὃε πο διιρρεβίίοπ ἴπδὶ ἴτ νγᾶ85 
τεψατἀεά δἃ5 ἃ ᾿ςῇδγπι) δραϊηβί ενὶ] βρί σί 8. 
Τῆς Αροβῖϊε ἄοεβ ποῖ πηεγεῖν ἱεανα ἴπδπὶ 
ν ἢ τῆς βιδίεπγθης τπδὲ τΠεΥ δανε Ὀδεη 
ταδᾶς [0]} ἰη ΟὨγίβε, νι ἢ τεπάοτζεὰ οἰγ- 
ουπιοϊϑίοη ὑπηεοαββαευ, δὰῖϊ δἀβ τδδὶ 
{πεν πᾶνε αἰγεδάν σεςεϊνεὰ οἰτουτης βίοι, 
ποῖ τηδίεγίαὶ Βαϊ βρίτίτυ δ], ποὶ τμ 6 τετηοναῖ 
οἔὗ ἃ ἱταρτπεπίὶ οὗ τῆς Ὀοάν, Ὀὰϊ ἴῃς οοπι- 
Ρίεϊῖε ρυκιίπρ οὔ᾽ οὗ ἴπε Ὀοὰγ οὗ 8ε5ἢ.--- 
ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε. Α ἀεῆπίτε Πἰ5- 
τογῖοδὶ δος 16 σείειτεά ἴο, 25 18 βῃονῃ ὉΥ͂ 
ἴδε δογῖβῖ. ΤῊΒ ννδϑ {πεὶς οοηνεγβίοη, 
πα ἱηνγασά οἰγουτηςϊ βίοι οὗἩ ἴμε Πεαγῖ, ὉῪ 
ψΠΙΟΣ ἴδεν ἐπίεσεα οὐ ἴτε δ᾽εββίηρβ οὗ 
τε Ναὸν Ὁονεπαηῖ. ὙΠε ουϊνναγὰ εἰζπ 
οἵ (8ϊ8 5. Ὀαρτίβπι, νυ ἱτ νυν δῖος ΡΔυ] ςοη- 
πδοίβ [ἢ ἴῃ ἴῃ πεχὲ νεῖβϑε. Βαῖ ἴϊ ςδπποῖ 
ὃς ἰάδεπιϊβεά ντἢ τἰ, ἕο ἰξ 15 ποῖ πιδάς 
ψἢ μαπάβ. Τμε εἰτουπιοϊϑίοη οὗἩ ἰδς 
Βεατὶ ἰ8. ἃ ρσορβειίς ἰάεβε (Πεαὰϊ. χ, τό, 
Χχχ. 6, [6τ. ἵν. 4, ἰχ. 25, ἘζΖεῖς. χίῖν. 7, 9). 
Ιῃ Ῥαδὺυϊ τ ὁσουτβ ἔοπι. ἰΐ. 28, 29, ῬΆΒΪ 
111. 3.--οῸπεριτομῇ ἀχειροποιήτῳ: “ὙΠ ἃ 
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τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 12. ' συντα-  Ουὶν μεῖο 
φέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ,, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως δἰ δι, 

1 80 [.π. τὴρ., Τε., 8, νν 8. ἢ 3. ΒΌΡΕΟ 47,71. βαπτισματι: Τ᾿ ὟΝ. Η. νἱἢ 
ΜΡΑΟΡΞΕΚΙΡ, ὃν αἰτεγαϊίοη ἴο ποσὰ ὑβυδὶ ἕοστ. ᾿ 

εἰγουπιοϊδίοη ποῖ ψτουρῆξ Ὁ Παπάβ,᾽" 
ἦ.ε.. δρίτυδὶ, εἰς] (οὐ. ἘΡΏ. ἰϊ. 1ἱ, οἱ 
λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς 
περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου) .---ν 

ἀπεκ' ι τοῦ σώματος τῆς σαρκός: 
“ἢ {δε ϑαϊρρίης ποι γοῦ οὗ ἴδε Ὀοὰν 
οἵ τῆς ἤεβῃ". Τηε εχργεβδβίοη σῶμα τ. 
σαρκὸς ἰ5 ἀπυδυδ], Ι{ πιεᾶηβ ἰῆς Ὀοὰγ 
ΨὮΙΟΘὮ οοηβίβῖβ οὗ ἤδβῃ, δπὰ οὗ ἤδβῃ Ὧ5 
τε βεδὶ οὗ βῆ. ΒΥ {δε τεσηονδὶ οὗ τῆς 
Βοπῖε ἰπ ννὩϊοἢ δἰη ἄννεϊς βίη ἰΐβε! ἢ ννὰβ 
τεπιονε. [1 8 οπα οὔδοβε Ἵᾶβεβ ίῃ ννῃὶ ἢ 
ἴδε βεῆβε οἵ σῶμα δρρτοχίπιδίεβ ἴο ἔπδὶ 
οὗ σάρξ. Τηΐδ βοὰν οὗ βεβἢ ἴδ σετγηονεὰ 
πότ ἴδε ἐερ νότον δὲ δὶβ εοηνείδιο πο. ἐν 

ἢ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ. 18 σδηποὲ 
δὰ ἄπ οεΙδὸ πειοίση εηδανρά ὉΥ ΟὨσίβὲ ἰη 
Ηἰἱδ8 ἱπίδπου, ἔογ ἐπαὶ ννὰβ στους ὉῪ 
Βαηάβ, δπά βυςἢ ἃ τεΐεγεπος νου ὰ δὲ 
τηοϑὲ υπίογίυηδλίῖα ἔος ἴπε ροϊεπιῖς αραίπει 
ςετεποηΐεβ δηὰ δἱιορεῖπε υὑη-Ῥαδυηε. 
ὕϑυδιν ἰε 18 ἐχρ᾽ αἰπαά 45 τῆς οἰγουτης βίο 
οὗ ουὖς πεαγῖβ ῃϊ ἢ οοτηεβ ἔγοπὶ ΟΠ σίβε. 
Βυῖ 118 Π48 πο ρᾶγβϑ]]εὶ ἰὴ τῇς Ν.Τ.; 
ξατίμετ, ἰξ ῥγδοιίςοδ!ν τορεδῖὶβ ἐν ᾧ κ'. 
περιετ.; ἀπά, ςοπιίηρ δεῖνεεη ἴδε τε- 
πιονᾶ] οὗ ἴδε Ὀοάν οὗ τῆς βεδῇ δηὰ τς 
Ῥυτγίδ] νυ ΟἾγῖβε, Ὀσεακβ ἔπε οοηπαχίοῃ. 
Αρσοοτάϊηρν ϑομπεοκαηθυγρεσ ((ο]]οννεὰ 
ὃγ ΚΙ., ϑοά., Ηδυρι) ϑυσρεβίεά δδι ᾿ὰ ννὰβ 
τΘϑν δη ἐβϑίοη ἴοσ (ἢς ἀεδῖ οὗ 
ΟὨσῖβε. (Ηἱἰδβ νῖενν τδαὶ ἀπεκ. τ. σ. τ΄ σ. 
ννῶδ ἴο δ6 ἰΔΚεη βίγ αεν ὯΔ458 τοὶ ἢ 
ΠΟ δοςερίδηςβ.) ἴῃ ἕανουτ οὗ 118 ἰξ Δ 
δε βαἰὰ τπᾶὶ ἰπ ἴῆε ἱπηηεάϊαϊς σοπίεχὲ 
Ῥδυϊ ξοεβ οὔ ἰο βϑρεαῖ οὗ Ὀυτίαὶ δη ἃ γεβυσ- 
τεςτίοη ψν τ ΟἸτίβι, δηὰ ἃ σεΐδσεηςς ἴο τδ6 
ἀεδι ψνουὰ παίυγα!γ ργεοεάε. Απά 
εἰγουπιοϊδίοη ἰ8 ἃ ΠΑΡΡΥῪ τηείδρῃος ἔοσ 
ΟΒτίβε'β ἀεαὶῃ ἰὸ βὶπ (ἔοπι. νὶ, το). 
Μεγετ᾽ 8 οὐ)εςτίοη ὑπαὶ ἰξ 15 ἱπαρργορτγίαϊε 
βίπος ΟΠγίβὲ εηδυτεὰ δοιυαϊ οἰγουτηοϊ βίου 
ἰδ ποὶ δβεχίοιιβ, ἔογ, ἰξ βϑουηᾶ, ἰὲ βῃου!ὰ 
δᾶνε εχοϊυιάεὰ τᾶς “ποῖος οὗἩ {πεϑὲ δηὶ- 
δίξυουβ ννοτάβ δἰτορεῖπογ, νυ ϊ ἢ πδιυγα! ν 
βυρξεβὶ ἃ οἰτουπιςϊ βίου βυβεγεὰ Ὀγ ΟἾσίβε. 
Βυῖ νν»ῆδῖ ογεδῖεβ ἃ ργᾶνς ἀϊ ἤσ Πν ἰ5 (μαι 
τῆς τδουρῆὲ ἀοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο τὰ οη σοη- 
πεοϊεάϊγ. ὙΠΒετε ἰ8 ἃ ἰσαπβιτοη ἔγοστ ἴῃς 
ἀεδιῖ οὗ Οἢγῖβὶ οπ ἴῃ6 Ἴσοβϑ ἴο ἔπε δυτίαὶ 
οἵ ΟἸ τβείδπβ τ Η πὶ ἴῃ τΠεῖγ οννῃ ρεῖ- 
8οηδὶ εχρεζίεποε. Ῥεσῆδρβ {ΠῚ8 ἱπίεσργε- 
τδῖίοπ ἱπνοῖνεβ ἰδ κὶπρ περιετμήθητε οὗ 
ἴῃς ἀεδίῃ οἱ ΟΠγίβιίαπβ ἢ ΟἾγιδὲ οα 
ἴδε ογοββ (2 Οοσ. ν. 14), ἔοσ ἰϊ ἀου]ε8 τῇς 

ἀπ ἤσουν 1 ῬΑ}] ρᾶβ8εβ ἔγτοπι με ρεγβοηδὶ 
ἐχρεγίεποε οὗ τῆς ΟὨγίβείδῃ ἕο πε Ἵσοββ, 
δηᾶ ἴτοπὶ ἴδε οσοββ Ὁδοὶς ἴο ρβεγβοῃδὶ 
ἐχρεσίεποθ. ΤῊΐδ βυρρεβίβ ἔπε ροββι ὈΓΠΠ 
τ8δὶ περ. Χ. τοῖσι Ὀε ἱπιεγργεῖεα οἡ ἴῃς 
δπαΐορυ οἵ θλίψεων τ. Χριστοῦ (ἰ. 24) 45 
δε οεἰγουχηςϊβίοη οἵ ΟὨῖβὲ ἴῃ ἴδε Ὀεϊϊενετ. 
Ὑῆΐ8 ψουἹά ρῖνε ἃ ροοά ςοππεοχίοη, δηᾶ 
οπε ἴδμαϊ ννουϊὰ δυὶϊξ τῇς ἀρράγεπὶ ἰάεπιὶ- 
δοδιίοη οὔ τδε οἰγουπιοϊδίοη οὗ ΟἸγίβι νι 
1δς Ρυκιίηρ ΟΗ͂ οὗ ἔπε Ὀοὰγ οἵ τῆς βεδῇ. 
Τῆς ρῶγαβε, πονένεσ, 8 80 βίτδηρε, ἀπά 
ἴῃς Ἰάεα τμαὶ ΟὨσὶβι ἀϊεβ τῇ υ8 80 4υε8- 
οπδΌ]6 (ννε ἀΐε νυ Η πὶ), ἐπα ἴξ βεετηβ 
υπδδίς ἴο δόορι ἰξ. [ἐ 8, τβεσείοσε, Ὀεβὲ 
ἴο πρίεραῖς (με ἀϊ σεν ὉΥ τΒε νίενν ταὶ 
ἐπ ἴπεβεὲ ψνοτάβ Ῥδμ]} ἱπίεγροϊδίεβ, ἴῃ ἃ 
Τφοηςοίβε δηὰ οὔβουτε ϑβίοη, ἃ τείε- 
επος ἴο ἴδε ρτεδὶ ἔδοϊ νυ ΟὮ υπδετῖλν ἴῃς 
βρίγιῖυαὶ ἀχραγίεποεβ οὔ νηοῦ ες ἰβ 
Βρεδκίῃηρ. 7818 οἰτουπικοϊδίοη, ἢς νουϊὰ 
ΒΔΥ, ἴπδὶ ἴ5 πε τεπιοναὶ οἵ ἴπῸ ἤςβῇ, ννᾶβ 
ἢγβι Ἴχρεγίεηςεὰ Ὁν ΟἾσίβὲ ου {πε Ἵσοββ, 
δηά ψῆδὶ μαρρεπεά ἴο γου ἰάεδ!ν ΤΠ εη 
18 τεδὶ βεά ἀν, ἀλλοψιλοὸ ἢ Ηἰπι πονν. 

ψες. 1:2. ες αὐτῷ ἐν τῷ 
βαπτισμῷ. Τηΐβ τείεγβ ἴὸ τὶ ϑιμι 
εχρεσίεηος οὗ ἔπε ΟΠτίβείδη. Τῆς τὶϊς οὗ 
δαρείθπι, ἰῃ ΨΒΙσἢ δε ρείβοη Ὀαριϊϑεά 
ΨΆΒ ἢτβί δυτίεά Ὀεηεαῖῃ {πε ψναῖεὶ δηὰ 
ἐδεη σαϊβϑεὰ ἔγοπι ᾿ξ, ἐγρίβεά το Ραυΐ ἴδε 
Ὀυτίλ] δηᾶ τεβυσγεςτίοη οὔ ἔπε δεϊϊενες 8 
ΟὨείβϑε. Βυτσίδὶ βθεπὶβ ἴο πῃ ρὶν ἃ ργενίουβ 
ἀεδῖδ, Ὀυϊ Κοπι. νὶ. 3, 4 Ρεσῆδρβ βδονβ 
παῖ {πε πηεϊδρῆοσβ πιυδὲ ποῖ ὃς τρια ϊν 
Ρτεββεὰ. συνταφ. ἰ8 ἴο ὃε Ἰοἰπεὰ οἱοβεῖὶν 
ἢ περιετμήθητε. ΙΓ ΔηΥ ἀϊδεϊποτίοη ἰῃ 
ταεδληίηρ 18 ἴο δε πιδάς Ῥεΐϊνεεη βαπτισ- 
μός ἀπὲ βάπτισμα, ἰτ 8 τηαὶ (ἢς ἔογπηες 
Ἔχργεββ68 ἴπε ρζοοεββ, ἴῃς ἰδίίεγ [86 τε- 
8]ι.---ἶν ᾧ πιᾶν τεΐεσς εἰἴ με ἴο Χρ. οἵ ἴὸ 
βακ. Τῇε ἴοσπιεσ νίενν ἰ5 ἴδάκεη Ὁ Οδσυ- 
βοβίογῃ (οἱ οννεὰ Ὁγν [υυϊπεῖ, Μεγεσ ἂπὰ 
ΤΩΔΠΥ οΟἴδετθ). Τῆς ἰδίζεσ 18 ἰδίκθη ὉΥ͂ 
ΓΟ αἰνίη δηᾶ πιοδὲ γεοεπὶ ςοπηπηεπίδίοτβ 
ε Νν., Ηοξπ., ΑΙξ., ΕἸΙ., Πῆρδιῖ,, ΚΙ., 

.“. αλυρε, ΑὉὉ.). [π ἔδλνους οὗ τδε 
ἔοτπιεσ ἰὲ ἰβ υτρεὰ τπαὶ ἴπε ρᾶγδ! !ε  ἰ8πὶ 
ψἢ ἐν ᾧ καὶ περιετμ. τεφυΐτεβ ἰι. Βαϊ 
1π6 τεᾶὶ ραγαἹεῖ 15 στῇ ὁ Ὀυγεὰ 
Ηἱἰϊπὶ ἰῃ Ὀαρείβπι," δηὰ τδῖὶβ τεαυΐγεβ 
“ταῖὶβεὰ νυν Ηἱπὶ ἴῃ Ὀαριίδηι". ϑίπος 
Ὀαριβπιὶ 18 ποῖ ἴῃς τῆεσς οἰ υπρσίηρ ἱπῖο 
1η6 τναῖεσ, Ὀυϊ επιεβίοη ἔγοπιὶ ἰὰ ἴοο, 
ἐν ἰβ ποὶ δραίπϑὲε {π|8 ἱπιεγργείϊδιίοη, 
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ἘΞ ῈΣ τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν] νεκρῶν" 18. καὶ 

Ἰο Νιτ, ὑμᾶς νεκροὺς ὅταν τοῖς “παραπτώμασιν 5 καὶ τῇ " ἀκροβυστίᾳ τῆς 
ιὦ βιεις σαρκὸς ὑμῶν 'συνεζωοποίησεν ὑμᾶς ὃ σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν 

Ἐρϑ. 
ἰδ. 5 (ρᾶσ.) ἰῷ οἶδβδ. οὐ Βὶδ. οἷ. 

1 80 [»πη., Τεα. [1,.8.}, ΕΝ, νν 8. ν ἢ ΒΌΕΕῸΘ 17. των: οὐ εὐ Ὀγ Τ΄, ΝΝ.Η. «πὰ 
ΔΆΑΟΚΙ,Ρ, ἴῃ ςοπίογπλν ν ἢ ποτα σοσησλοη υβᾶσε. 

38ο Τ., Τε,, ΝΗ., νν8. νι 881, 17. ἐν τοις παραπτωμασιν: [,ἢ. ἢ 
ΜΙΒΑΟΘΕΕΟΚΡ. 
580 εἀά. ἢ ΡΑΟΚΙ,. ὑμᾶς: οπιτιεὰ Ὁν ΦΕΏΕΕΟΡ, το δνοϊά τερεικείοι. 

ἡμας: ΝΝ.Η. πιρ. ψ ἢ Β 17, 37, υπάδς ᾿πβυεπος οἵ ἡμῖν. ᾿ 

δηὰ διά ος ἐξ 'ἴΒ ποῖ περεββᾶσυν ἴο ὃχ- 
ΡΙεβ5. ἰϊ. --- συνηγέρθητε ἀχρτεββεβ {δα 
Ῥοδίεῖνε βἰάς οὗ ἴδε εχρεγίεποε. Τα 
ἄεδλι ἢ ΟΠγδῖ, νι οἢ 18. ἴῃς ρυϊίηρ 
ΟΗ͂ οὗ τῆς Ὀοάγ οὗ βεβῇ, 148 ἴοσγ 118 
ςουπίετρατι τῆς Ρυϊείης οη οἵ ΟΠεῖδε (6 8]. 
1:}.. 27), ὨΐΟΒ 18 (ο]οννεά Ὁγ ἃ ννδῖϊκ νυ ἱτἢ 
Ηἰπιὶ ἢ πενπεββ οὗ 116. [τ 15 ἔσυς (ἢδὲ 
οὖς σοῃῃρΐεῖς τεδεπηριίοη ἰ8 διϊδϊ πεὰ οὐΪν 
ἐπ ἴδε ταβυγγεοιίου οὗ [Ὡς Ὀοάν (Εοπι. νἱϊ!. 
23, 2 ὕος. ν. 2-4). Βυῖτπεῖς 18 οἰ θασὶν ΠῸ 
τεΐίογεπος ἢετα ἴο ἔπε ὈΟΔΙΠΥ τεϑυγγεςιοη 
ἂἱ ἴῃς ἰλϑὲ ἄν, ὯἋβ. βοπὶς ανε τπουρῆς; 
ἴος τπδὶ 8 δϊορεῖμπες ἐχοϊυάδεὰ Ὁν ἴδε 
ΜΙ Ὠοΐς ἴεποσ οὗ πε ραββᾶρε, ννῃϊς ἢ τεΐεσϑ 
ἴο ἂἃπ εχρεσίεπος αἰγεδάγ σοπιρίεῖε. Νὸος 
οδη να, ἢ Μαγεσ, τπίπκ οὗ της ὈΟάΠγῪ 
τεβυσγεοιίου 845 δἰγεδὰν ἰάεδ!ν δοςοτη- 
ΡΠ ϑμεὰ ἰπῃ Ὀαριβα. ΕῸγ πε ργεςεάϊηρ 
ςοπῖδχὶ βρεβκβ ΟἿΪΥ οὗ ἃ βρίτί τ] Ἔχρεσι- 
επςε, ἅπὰ ἰξ [8 ἱπηροββίθὶε ἔο ρᾷβ8 ἴῃ 
νἱοἴεπεῖν ἴο οπς παι ἰβ ρῃγβίοδι. Ηδυρί 
ἄρτεεβ ἢ τΠῖ5, δαὶ {ΠῚ ΠΚΒ πα τεΐεγθηςσα 
ἰ8 ποῖ εἰδίοδι, δυῖ τεϊρίουβ, ἴπᾶὶ ἰδ 
οστεηβίο. Τῆς τεβϑὶ οὗ τῇς ρδββᾶρε, πῈ 
ἄτσυεβ, δῆοννβ {πδὶ ἰἴ ἰδ ποῖ πηοσγδὶ ἴγϑη8- 
Ἰοττηδιίοη, αὶ ᾿υδιϊβοδίίοη, τπαὶ Ῥδυΐ Πα5 
ἴῃ πιὶπά. Βαυῖ ποννενες ἴγαε {Π|8 τηῆδυ ὃς 
οἵ Χαρισάμενοε .... σταυρῷ, ἰϊ ἰΒ αἱ ἰεαϑὲ 
αυεϑείοηδῦϊε ἔογ τς ἱπιτηεάδίδίεῖν βυς- 
οςεάϊηρ ςοηΐεχί, Απά 5ίπος ἴῃς υπίοῃ 
οονεσβ ὈΟΙΒ εἴς 8] τεπενναὶ δηά ᾿υδεϊῆο- 
τίοη, ᾽ξ ἰΒ παῖυγαὶ το ἢπὰ Ὀοτῃ πιεπιοηθά 
ἴῃ οοπποχίοη ἢ ἱτ, ἀπά τὸ Ποϊά ἔδϑβι τε 
ἔοστπεσ μετα δ8 πε πόσα πδῖυγαὶ ἱπίεγργα- 
ταιίοη οὗ τε ννοτά8.---διὰ τῆς πίστεως 
τῆς ἐνεργείας : “ΤΠτουρΡἢ ἔλιτ πὶ {πε 
ννοσκίηρ ". ΚΙδρρες ((οἱ]οννῖίπρ [υτἢ., 
Βεηρ., Πε ΝΥ. ἀπὰ οἱ εῖβ) πιᾶκεβ τῆς ἐνερ. 
ξεηϊεῖνε οὗ ςάυβε, “ 11 ργοάδυςεὰ Ὁγ τῇς 
ννοσκίη σ᾽. Ης δέρυεβ ἰδὲ ἰϊ ἰβ βίγαηρε 
τδδὲ ἴπ ἴῃς ἐχρεγίεπος αἰτεδαν τεξετγεὰ τὸ 
τὲ ἔΔ ἢ ΨΠ ἢ ργονεβ ἰΐβε! ἐπ δαριίβαι 
ταυβὲ δε (πουρῆϊ οὗ δ5 ἀϊγεςιεὦ τονγασγὰβ 
τῆς Ῥεγβδοη οὗ ἄρχει, ἃηά 80 οδῆποῖ πον 
θὲ βροΐκεῃ οἵ 88 ἔδίτἢ ἱπ ἴῃς ννοσκίηρ οὗ 

ἊἋ 

Θοά; δπὰ υσίδοσ, τπαὶ τῆς οἷς οοπίεχὲ 
88 τεξεγτγεὰ ἴο ἃ ραββίνε εχρεείεποςε, δπὰ 
80 τῃϊΪ8 ἰ8 δεν οςοπεϊπυεὰ Ὀν με Δββεσιίοα 
τῆδι ἐνεη τἢς ἔλιῖ, ἡ ὨΙΟὮ ἀρρεορστίδιες 
τῆς ἀεδῖ δπὰ τεβυγγεοιίοη οὗ Ὁ γίβι, 15 
ἴδε ογεδιίίοη οὗ αοά. Βυῖ τδεβς δρὺ- 
τηδηϊβ ἅτε ἱπβυβςϊεηϊ ἴο ονεγίῆγον ἴδς 
ἕοεςε οὐ Ῥαυϊίπε ὑδᾶρςε, ἀοοοτάϊηρ ἴοὸ ΠΟ ἢ 
εἰβενμεγε ἴδε ρεηϊεῖνε αἴεῖ 14. υἢ- 
1688 ἰξ τείειβ ἴο ἴῃς ρεβοη νῆο δεϊϊενες, 
Ἐχργεβϑεβ ἴΠ6 οὐ)εςὶ οὗ ἕδίιῃ. Τῆε νῖενν 
οἵ Ηοξηδπη δαὶ τ. ἐνερ. ἰδ ἃ ρψεηϊενε 
οὗ ἀρροϑβίτίοπ, ἂἀπά ἴπδὶ ννμδῖ 18 τηεδπὶ ἰδ 
“ὙἈἢ, τδδῖ 15 ἴπς ννογκίηρ οἱ σοά,᾽ ἐξ 
ἐπ ουὲ οὗ τπὲ αυεβίίοη. Εοὶ ἔδ 
ἰγεςιεα τονναγὰβ {πε ννοτῖηρ οὗ σοὗ ννῆο 

ταὶβεὰ ΟὨγίβε ἔτοπὶ ἰἢς ἀεδά, εὐ, Εοπι. ἵν. 
24. Αἀοὰ ἰδβ 80 οδαγδοίεσίϑς, βίπος τδς 
ννοσκίπρ ὉΥ ΠΙοἢ Ηε ταϊβεὰ ΟὮγῖβὲ νἹἹ}} 
αἷἰδο δε εβεςιίνε ἰπ Οὐγ οννῇ βρίγιτυδὶ 
ἐχρεγίεηος. Ουτ θαριίβτῃ ἰ5 ἰπεγείοσε ποῖ 
ἃ βῖρτι οὗ ποιϊπίηρ, δυὲ οὗ ἃ τεᾶ] βρίσιτυδὶ 
Ὀυτίδ] ἀπά γαϑυσγγεοτίοη νντῃ ΟἸτίβί. 

νες. 13. Ῥδγεῖδιν ραγδὶ]εὶ το ἘΡΆΏ. [ϊ. 
Ι, 5.--καὶ ὑμᾶς : “ἀπά γου ᾿᾿. Ετεφυεπιν 
1Π185. ἰ5 ἰἄκεη ἴο πηδϑπ ““γουῦ 4͵5ο,᾽ 1... 
γου Θεπεῖῖεβ. Βυϊ βίποε Ρδὺϊ μδβ Ὀεεῃ 
υδίηρ ἴπΠε βεοοηά ρεζβοῃ Ὀείοσε, ἢς οἂπ 
Βαγάϊΐν ὃε ἰηϊγοδυοὶπηρ ἃ ςοπίγαβε. ἵνε 
Βῃπου]ὰ τπεγείοσγε ἴδκε καὶ ἃ5 βἰπιρὶν οορυ- 
Ἰαιῖνα. [ἰ πιδᾶπβ “ γου 85 ννῈ]] δβ Ὁ Βγίβι, " 
85 ἰδ ϑῆοννῃ Αἷβδο Ὁγ ἴπε νεγῦδὶ ρδγαω]εὶ 
Βεΐνεεη ἐκ τ. νεκρῶν ἀπά νεκροὺς ὄντας. 
--7νεκροὺς. Ηετε Ῥαυΐ ναγίεβ ἴῃς βϑεῆϑε 
οἵ ἀεδίβ. ἴπ τῆε ργεοεάϊηρ νεγβεδβ ἰξ ἰ8 
ἅἄεδιῃ τὸ δε οἱά [1ἰἴπ, ες τῆς οἷά [ἴδ 
ἰιβε} 18 ἀδβογίεὰ ἃ8 ἃ Ἴοπάϊτίοη οὗ 
βρίγιευαὶ ἀεδίῃ. [ἐ 'ἰ8 ποὶ οὗἁ 1201} το 
εἴεγπδὶ ἀεδιῃ (Μεγ.), ογ ἴο ρῃ γβίςδὶ ἀεαῖβ 
ἃ8 ἴῃς οεγίαίπ οοπβεαυδηςε οὗ βἰη ἐδδὶ 
δε ἰ8 βρεακίηρ, δυΐ οὗ ἃ Ξβίδῖε οὗ δοῖυδὶ 
ἀεδίῃ, ννδῖο ἢ οδῃ ΟἸἷγ δε βρίπίυδὶ ((. 
“ βἰπ τενίνεὰ δπὰ 1 ἀϊεά,"" Εοχ;. νἱΐ. 9). 
- τοῖς τεροπτέμασιν, “Υ γοὺς {{68- 
Ρᾶββεβ᾽. Τῆε ἀαῖϊνε ἰβ ργσγοδαῦὶν οὔς οἵ 
φαυβε, Ὀυϊ ἱξ οουἱὰ Ῥὲ ἱταπδίδιϊεὰ ὃγ 
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πάντα τὰ παραπτώματα, 14. ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν " χειρόγραφον π᾿ ΘΗ γΒοτε 
τοῖς δόγμασιν, ὃ ἦν " ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, ν. αὶ ἰκ. 5 

Φἴη παραπτ. ἅτε ἱπάϊνίυδὶ! δςοῖβ οἵ 
τιδηϑρτεββίοη, οὗ νος ἁμαρτία ἰ8. τπε 
της ΙΡΙς.---τῇ ἀκροβυστίᾳ της σαρκὸς 
μῶν: “ὉΥ ἴδε υποϊγουπιοίβίοη οὗ γοὺς 
Βεβὴ "᾿. Ἔμιο ἰβ οἕδη βυρροβεά ἰὸ τείετς 
ἴο 1ἰτοταὶ πποϊγουπιοϊ βίο, ἐ.ε., ἰο ἴῃς ἕλοι 
δαὶ πεν ννεῖε Οεπεῖϊεβ. Βυϊ Ψε ἢᾶνὲ 
ἰσοδάν βεδῆ παῖ {πεῖ 18 πο Ἐπηρῃδβίβ 
Ου τηϊβ ἕδοϊ. Απὰ {πε ἱπιρ!εα οοπίγαβϑὲ 
τδδι 1εννβ ψεγα ποῖ, νἢ116 Οαπε 68 ἡνεσα, 
δρί για! ἀεαά, ἰ8 ἱπιροββιθϊε ἱπ Ῥδυΐ. 
Ηε οληποὶ ἢᾶνε βαἰά ἐῆδὲ ἴπεν ννετα ἀεδὰ 
ΥῪ τεᾶϑοῃ οὗ υὑποϊγουπης βίοῃ, δηά, ἱξ τῆς 
ἁλῖϊνε ἰ8β τἀκθη οἴπεσγννῖδβε, γεῖ τς σουρ- 
Ἰηρ οὗ τῇ ἀκρ. ἢ τ᾿ παραπτ. 5ῆον"8 
τῆδι ῬὨγβιοαὶ υποϊτουπ)οϊβίοη ἰ8 ποῖ τὰ- 
ζειτεὰά το, Ὀὰϊ δὴ εἰῃίοδὶ εἰαῖς. Απὰ 
Ἐῆ18 νουϊὰ ποῖ, 48 Αὐδοῖς τῆϊηκβ, ὃς 
τπίπεε!ρῖῦ]ς το Θοπεῖ]α στεδάεγβ, ἕοσ 6 
Βαά αἰτελάν εχρίαίπεὰ τῆς τηεΐδρμος ἰῃ 
νεῦ. 11. τ᾿ σαρκὸς ἰδ Δοοοτάϊπρ᾽ν ἴο ὃε 
ἴδκεη 285 Δῃ Ὄρεχερεῖοδὶ ρεπιτνα, “186 
υποϊτοππηοίϊβίοη ἸνΒΙ ἢ σοηβίβιεὰ ἴῃ γόους 
Βεβὲ ".---συνεζωοποίησεν: ἴο Ὀς ἴδκεη ἴῃ 
ἴῃς βᾶπιε βεῆβε 88 συνηγέρθητε, ποῖ ἰῃ 
ὯΠΥ οὗ {πε βεπβεβ Ψτοηρὶν δἰιγίρυϊεά ἴο 
τῆδλι ννογά, ννβῖϊο ἀγὰ τγεϊπιτοάυςεά Πετε. 
ΟΠ γυϑοβίουῃ (οἱ οννεὰ Ὀγ Ενν., Ε]1.) πιακεβ 
Οηγίβε τῆς βυδ͵εοι. ὙὨΐ5 18 ἀεξεπάεὰ ὉῪ 
ΕἸΠςοῖὲ οα τῃς ρστουηά οὗ ἴπῈ Ῥσοσγηίμεπος 
οὗἨ ΟΠγῖβε ᾿πγουρῇ τῆς ραββᾶρε, οὗ τῇς 
ἀμ πουϊν οὗ βυρρὶ γίηρ Θεός ἔτοπῃ Θεοῦ, 
δηὰ οἔὨ τεΐεστίπς πε δοῖβ ἰῃ νν. 14,15 ἴὸ 
δε Εδίμεσ. ἅιι 118 ἰδαδὲ αἰ πουν, 
υτρεὰά α'8οὸ ὈΥ Πιὶρπιίοοι, γεϑῖὶβ οὐ ἃ 
ΤΟ ΔΟΪΥ τοπρ ἱπιεγρτείϊδιίοη οὗ νεσ. 15. 

Νιείειιεν οὗ ἴδε οἵἴμεῖβ ἰ8 οὗ δῦ ψεῖρῃι 
ἀραϊπβῖ [πε ἀγρυτηεηῖ τοπὶ Ῥδυ]ης ὑβᾶρα, 
ΨὨΪΟἢ αἰννᾶγβ γεΐεγβϑ βυςἢ δοιίοηβ ἴο αοά. 
Ταῖβ νίενν ψουά «͵80 ἰηνοῖνε {πὸ ἀννκ- 
ννᾶτης88 οὗ τηδκίηρ ΟΠ τίβι σαῖβε Η πηβεὶξ 
ἃπά υ8 ἢ Ηἰπι, ν οτθδβ ἴῃ νόσ. 12 Ηἰβ 
τεβυττεςιίοη ἰβ τεΐειτεὰ τὸ αοά. ἴ᾿ ἰβ8 
τετείοσε ὃεβὲ ἴο τεχζαγὰ ὁ Θεός 88 {πε 
βυδ᾽εςϊ, 5 ἰπ τε ρασδ]εὶ ἘΡΏ. 1Ϊ. 4, 5.- 
χαρισάμενος: “[οτρίνίπρ "΄. Εοτρίνεῃε88 
15 φοηετροσγαγυ ᾿ν ἢ αυϊοκεπίηρ.---ἡμῖν: 
ἴδε οδδηρε ἔτοπι πε βεοοπὰ ρείβϑοῃ πΊΑΥ 
Ῥε ἄυςε ἴο Ῥαυ]8β ννῖϑῃῇ ρυδίεζν τὸ 
δοκπονϊεάρε πὶβ οὖν ρατιοϊραιίου ἰπ 
185 Ὀἰεββίηρ. [{ πιυβὲ ποῖ (ψἱ Ἡοίπι.) 
Ῥὲ τεΐειτεά ἴο 1 εν ΟἸ σι βελπ8. 

Μετ. 14. Ῥαγείδ!γν ραγα]]εῖ το ἘΡΏ. ἰϊ. 
15. ΑΡρδγεπῖὶν Ρδὺϊ πον ρδββεβ ἴο ἔπε 
Ηἰδεοτγίς ἕδος νης βυρρί!εὰ τε στουπὰ 
ἔοι τῆς ἐογρίνεηεββ. χαρισ. {πετείοσε 
τοΐετβ ἴο τῆς βυδ)εςιῖνε ἀρρεορείδιίοη οὗ 

σκ. 
Ὁ Οοἷγ δοῖε δῃὰ Ηδῦ. χ. 27) ἰῃ Ν.Τ. 

ἐπε οδ]εςεῖνε δΙοκείπ οὐκ οὗἩ ἔῃε Ῥοπά ἱπ 
τῆς ἀεδιῃ οὗ ΟἸγῖϑι.---ἐξαλείψας : “ Πανίπ͵ 
δοιιεά οὐυἱ,᾽ ἑ.ε., πανίπρ ας ΠΝ τ βς ρόρας ὁ 
καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν. 
ΤὩς οτίρίπαὶ βεῆβε οἵ χειρόγ. ἰ8 Ὠδηά- 
ντἰ τη, δυὰς τ δὰ σοπὶε ἴο πιδδπ ἃ θοπά 
οἵ ποῖε οὗ μβαπά. [ξ ἰβ ρεῃεσγαιν ἀρτεεᾶ 
ἴδηαι τπε τεΐδγεπος πετε ἰβ ἴὸ τπ6 ἴνἂνν (οὐ. 
Ἐρῆ. ἰϊ. 15, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν 
δόγμασιν). Τπδὶ τποβα ὑπάες τπε ἂν 
ἀϊὰ ποῖ ψντῖῖε τπε [ψἂνν ἢα8 Ῥεεπ ῥγεββεὰ 
ραϊπϑὲ τῆϊβ. [ὲ 18 ἴσυς ἴπαὲὶ χειρόγ. 
τεᾶπβ βιγίςεἶἷν ἃ δοπᾶ γίνεπ ὉΥ τῆς 
ἀεδίον ἱπ νυτϊεῖπρ. [τ ἰβ ποῖ πεοεββᾶγυ, 
ἢ ΟΠτγγβοβίοπι ἀπᾶ τῆδην Οἴδεῖβ, ἴὸ 
ταεεῖ ἴῃς οδ]εοιίοη ΌΥ τείεσοηος ἴο ἴῃς 
βέοπρες οὗ τῆς Ῥεορῖὶε ἰη Εχοά. χχίν. 3. 
Βεῖε ἰ8β πο πεεὰ ἴο ῥγεββ γί ρ!ἶν τπΐ8 

ἀεῖδι! οὗ τε πιοίδρῃογ. ἴὲ 18 ἀϊβρυϊεὰ 
ἵπ ν μαῖ βεηβε ννΝ6 ἃγε ἴο ἴδε {πε γεΐεσεπος 
ἴο ἴδε 1ἃνν. ϑόοῦλε {ποι μάϊης ΓΑρδιῖ,, 
ΟΙ., ϑοά., 4050.) {πὶπίκ ἴὲ επιδγαςεβ πα 
Μοβαῖς [ἂν δηὰ {πε ἴανν ννυτδη ἴῃ τΒς 
δΒελείβ οὗ αεπεεβ. [τ ἰβ φυϊξε ροββίρίε, 
Βοννενεγ, ἴπδὶ καθ᾽ ἡμῶν πιεδηβ 5 ΩΡ 
ἃξαϊπβὶ υὺ8 Ϊεννβ. Βυῖ, ἀραὶ ἔτοτι πίβ, 
τῆς δἀάϊειοη οὗ τ. δογ. ρΡοϊπῖβ ἴο ἔοσγπχυ- 
1Ἰαϊεά ςοπιπιδηάπιεπι. 1 Πἰ8 ἰβ ςοπῆτγπιεᾶ 
ΌΥ Ἐρῆ. ἰϊ. 15, Ψψἤεσε πα βἰ πη ]ὰγ ἐχ- 
Ῥτγεββίοῃ 18 υϑεά, ποῖ οὗ νναὶ [ενν8 δπὰ 
Οεπε 165 δά ἱπ οσοτηπιοπ, Ὀυϊ τῆαὶ ννῆϊο ἢ 
ογεδιεὰ (πὸ βεραγαϊϊοη δεῖννεεη ἴπεπὶ, 
υὲΣς., τῇς ]εννίβῃ [ἅνν. ΜνΠΒεῖδεσ, ἢ 
Οαϊνίη, Κίόρρες ἀπὰ Ηδυρῖ, ννε βῃουϊὰ 
811} υγῖμεγ πάγον τῆς τείεγεπος ἴο ἔπε 
οαγεπιοηϊαϊὶ [ἂνν ἰδ ΝΕΙῪ 4υεβιοπαῦὶε. 1 
ἰδ ἴυε παῖ οἰτουπηςβίοθ ἂπὰ ἴαννβ οὗ 
τηεδλῖ ἀπά ἀγίπικ δπὰ βδογεὰ βεᾶβοῃβϑ σὰ 
τῆα ομίεῖ ἔογπιβ ἵπαὶ ἐπε “" Ὀοπά " ἑδίκεβ. 
Απὰ ἴτ πιῖρῃς πηακε ἴπὰ ἱπιεγργεϊδείοπ οὗ 
νεῖ. 1584 ᾿π|||εὲ εαβίεσ ἴο γεραγά [πε Ἵογα- 
τηοηΐαὶ 88 ἰμαὶ ρατὶ οὗ πε ἴνανν βρεςίδιν 
ἵνεη ὉΥ δηρεῖὶβ. Βυὲὶ τῃϊ8 ἀϊδεϊποιτίοη 
ἔνε {με τοσαὶ ἀπά ςογεσηοηϊαὶ [ἂν 

δᾶ8 πο πιεδηὶπρ ἰῃ Ῥδυϊ. Τῆς ἴ[ὑἂνν ἰ8 
ἃ υπὶν δἀπὰ ἰβ ἄοης δνΑΥ 88 ἃ ννῇοϊβε. 
Απά ίος Ῥδυ! ἴδε Ποβιῖϊε ομαγαοίοσ οὗ 
ἰῆε δ᾿» 18 ΟἹ αυν δβδοοίαϊεὰ υν ἢ 
δε τηογαὶ βἰὰς οἵ ἰϊ. Τῆς ἰᾶὰνν Ὡς ἢ 
βἰεν δίπι ἰβ ΠΠ]υδιγαιοὰ ὃν (πῈ ἰεπίῃ 
ςοπγχηχδηἀπηεηϊ, δηὰ τῆς πιὶη!βῖσυ οὗ ἀεαιῃ 
ΨΜ 858 εηρτανεὰ οἡ ἰδρϊεὶβ οὗ βίοπς. [ἴΐ 
νγ88 ἴδε τηογαὶ εἰεπιεπὶβ ἴῃ τῆς [ὑδ»ῃν τπδὶ 
τηδάς ἰξ (πὲ βίτεηψιῃ οὗ δἰπ. [τ ἰ8 ποῖ 
ςετίδίπ ἢον τοῖς δόγμασιν Βῃμου!ὰ ὃς 
δκεη. Εσεφυςηῖῖν ἰξ 18 ἰηϊετργεῖϊεὰ “ σοη- 
βἰβιίηρ ἱπ ἀδογεεβ᾽. Εος {Ππὶ8β να ουρδι 
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9 Οἱῖν Βεῖα ο προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ, 15. " ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ 
ῬΌΟΩΙν Βετε 
δηὰ ἰϊϊ. 9 
ἐπ εἶαεε. 
ος ΒΡ. 
Οκ. 

ᾳ ΟὨ!ϊγ Βεσζε δηὰ Μαίι. ἱ. τὸ ἰῃ εἶδεα. οἵ Βὶρ. αἰ. 

τὰς ἐξουσίας " ἐδειγμάτισεν 1 

18ο [η., Τ᾿, Τα, ΝΗ. ΚΕΝ. υἱῖ αἱ} 
ΝΕ. νὰ Β. 

ἴο πᾶνε παά τὸ ἐν δόγ. ΕἸ]ἰοοῖΣ βαγβ 
1Π|8 σοπβίγυςιοη “ 5εοτηβ ἀϊβεϊ πον ἀπ- 
φτατητηδιῖς δὶ ̓. Οἰπετε (ἱποϊυἀΐηρ Μεγ., 
ΙΔρδμιῖ,, ϑ8οά., Ηαδυρι, ΑὉΡ.) οοπηδοὶ 
οἰοβεὶν νυν χειρόγ.ν ἱπ Βυο ἢ ἃ νῶν τῃμαὶ 
δε ἀδῖϊνε 15 ρονετηεὰ ὈῪ 
᾿πλρὶ!ἰεὰ ἴῃ χειρόγ. ΤὨϊΒ 18 συεβεοπαδίε 
ἴῃ Ῥοϊπὲ οἵ ψτδπηπΊΑσ. ἽΠΕΙ ΒΑΥδ: 
“ΜενοτΒ ἐχρίαπαιίοη, ἐλαὲ τολίολ τας 
τογίἐεπ τοὐέλ ἰλε εοηρμαπάνεεπίς (ἴα 
ἁἀλιῖνε θείης υδεὰ 48 'ἰπ ἴπε ρῆγαβε 
τον ἕδη τοί ἐλ ἰδέἐογο), ἰ5 ἴῃς πῆοτε Ὠδγβῆ, 
88 χειρόγραφον ὯΔ8 50 σοταρίεἰεῖν εβιΔὃ- 
᾿Ιβῃεά ἰἰ8617 ἰῇ ὑβϑᾶρε 88 ἂἃπ ἱπάερεπάεπι 
ψνοτὰ (δπδῖ ἰξ ᾽ῖ8 παγάϊν σαραῦὶς οἵ ρονετη- 
ἵπρ (ἴκ6 γεγραμμένον) βυς ἢ ἃ ἀδιῖνε 48 
1815". (γιπει- Μουϊίΐοα, Ρ. 275; οὔ. 
αἰδο ΕΠΙοοῖς αὐ ἰος.) [τ βεβεῆβ Ὀεβὶ 
τῆοη (ἢ Ὀς ΥΝ., ΕἸ]., ΚΙ., ΟἹ.) ἰο δη- 
8β[αίε “τὲ βαηάντιίηρ ννῃϊοῖ ννᾶ8 ἀραὶ ηβὶ 
ν ὃγῪ ἰἴ8 λον ρε ρου ἽΣ τς 8 Ἡνὰ 
ἃνε ἐχρεςῖςά τ. κι Μμ- τ. δόγ. χειρόγ. 

οἵ τ᾿ τοῖς δόγ. καθ’ ἡμ. χειρόγ. ; Ὀυὶϊ 118 
Βεαπ8 ἴο δε τῆς ὃδεβὲ ΨΑΥ οἵἁ τακὶπρ (ῃς 
ἰεχῖ 48 ἰΐ βιδπᾶβ, ἀπ ρεγθδρβ ἴῃς ροβιιίοῃ 
οἵ τ. δόγ. ἰ5 ἴοτ Ἔπιρμδβὶβ ΤῆῈ ατεεκ 
Τοπητηδηϊαίοτβ, ἕο οννεὰ ὃν Βεηρεὶ, ἐχ- 
Ἰαϊπεά τῆς ραβϑϑβαρεὲ ἴο τηεῶὰπ δᾶνὶπρ 
Ἰοιιεὰ οὔὲ ἐς [,ὧνν ΌῪ ἴδε ἀοςιτίπεβ οὗ 

ἴδε Οοβρεὶ. Βυϊ δόγ. ἰ8Β ἃ πιοβὲ ὑπ- 
Ῥαυΐπε, θεσαυβε ᾿ς ρα δὲ, ἐχργεββίοπ ἔοσγ 
ἴῃς ἀοερεῖ, ἀηὰ ὃν 1ξ8ε1 οουϊὰ ποὶ πιεᾶπ 
ΠΟ σίβεϊδῃ ἀοςιπεβ. Νὸοσ ἰβ ἴδε βεῆβε ἴΐ 
ξἶνεβ Ῥαυϊίπε, ἴος ᾿ξ νγᾶβ ποῖ ὃὉγν ἴδε ἴεδοῆ- 
πᾳ οἵ δε ἀοβρεῖ, δυῖ ὉῪ [δε ἀδδῖἢ οὗ 
ΟὨγίβο, τπᾶὶ ἰῆς 1,δ'ν 48 ἄομες ἂννᾶγ. 
Ἐσδβιβ᾽ νῖενν ((οἸ]οννεὰ ὃν Ἡοΐπι.) ἴμδὶ 
τ. δόγ. Βῃου]ά ὃς ςοπηοοῖοά ἢ παῖ 
ἕο! οννβ 18 νεσΎ ἱπηργοῦ δῦ ]ε.---ὃ ἦν ὑπεναν- 
τίον ἡμῖν : δζοηρε ἴδῃ καθ’ ἡμῶν, 
ϑϑεγίιὶπρ ποῖ πηεγεῖυ ἴπδὲ πε Ὀοπά πδά 
ἃ οἰαἰπὶ ἀραϊπβὲ υ8, δαξ ἐμαὶ ἴξ νγᾶβ μοβίϊϊε 
ἴο υ8, ἴδε Βυρρεβείοη θεΐπρ ἴπδὶ γα οουϊὰ 
ποὶ πιεεῖ 118 οἷαί. Νὸ ἰάεδ οἵ βεοσεῖ 
ΒοΒΈΠ Εν ἰ8. ῥγεβεηῖ.---καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ 
τοῦ μέσον. “Απάᾶ τι Ηε Βαιῇ ἴδκεη οὐϊ 
οὗ δε πηϊάβι." ὙὉῃ6 σἤδηρε ἔτοπὶ δοτίδβι 
ἴο ρεγίεοϊς 18 βρη βοδηῖ, 88 τεδβδὶπ θ᾽ 
τῆς δδιάϊπρ σπαγαοῖεσ οὗ πα ἀροϊείοτν 
ΓΑρμεῖοοι ἐπιηκΚβ ἔμδὶ ἃ οπᾶηρε οὗ βυδ)εςς 
τλίεβ ρίδος ἤετζε, ἔτοπὶ ὁοά ἴο Οηγίβὲ. 
Ηἱὶδβ τεάβοη ἰβ ἴμας ΟἸγίδε πηβὲ ΡῈ ἴα 

ἐν παρρησίᾳ "θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν 

τ Οὐἷν Βεσζε δηὰ 2 Οσις. ἰἑ. τῳ ἰὼ οἶδεα. οὐ Βὶ. οκ, 

δυϊδοτίε5 ἐχοερὶ Β. και εδειγματισεν: 

Βυδ)εοῖ οὗἨἁ Ἁὠἀπεκδ., βίπος “πὸ ρτδτζο- 
ταλιϊςαὶ πιεδληΐϊπρ τη θὲ δββίριιεὰ ἴὸ 
ἀπεκὶ » ὉΥ ἉΠΙΟΏ ἴτ οουἹά δε 
υηδοτείοοά οὗ τῆς Εδιῖδες". ϑίπος, 
δοννενεσ, πὸ Ἵδδηρε οὗ βυῦ)εςξ ἰ5 Ὠἰπιοὰ 
αἱ ἴῃ ἴδε ρδββαρε, δηὰ νουϊὰ ἱηνοῖνε 
εἴεαὶ ἀϊῆςυ!ν, τ 1ἰΒ τότε στεδβοπδῦΐε ἴὸ 
φοποϊυᾶς τμαὲὶ ἂπ ἱπιεγργεϊδιίοη ᾿ν Ὡς ἢ 
τεαυΐϊγεβ ΟὨγῖδε ἴὸ ὃς πε βυδ)εςῖ οὗ 
ἀπεκᾶ. ἰ5 5ε1{-ςοπἀεπηπεά. --- πὶ ύ 
αὐτὸ τῷ σταυρῷ: “Βανίηρ παι]εὰ ἴτ το ἴδε 
οτοββ ". ὙνΏεη ΟἸχίβε ννὰβ Ἴσσυςϊδεά, αοἷ 
Ὡδιϊεὰ τῆς 1ἂνν ἰο Ηἰβ οτοββ. ΤὭυβ ἰϊ, 
{κῈ τὰς βεβι, νὰβ αὐγοραϊεά, βδαγίηρ Ηἰβ 
ἀεδίῃ. Ὑπὸ Ὀοπὰ ἱπετείοτε πὸ ἰοῆρες 
εχίβῖβ ἴοσ υβ. ΤῸ εχρίδίπ {πε ννογὰβ ὃν 
τοίετεπος ἴο ἃ οὐυδβίομι οὗ ἀγινὶπρ ἃ ηδιὶ 
τπγουρ ἢ ἀοουπιεπὶβ ἴοὸ ολπςεῖ ἵπεῖι, ἰ8 
ποῖ ΟὔΪγ ἴο 6811] ἱπ ἃ αυεδιίοπδδϊε ἔδει 
(δεε Εἰεἰά, Νοέες οηα. Τγανσὶ. οὔ ἐπε Ν.Τ., 
Ῥ. 196), Ὀυϊ το ἀϊ!υῖε ἐπ ἴμς πιοβὶ ἴδβέεϊεββ 
ΨΆΥ οπε οὗ ΡΔ0}᾽8 πγοβὶ βίσικίηρ δῃηὰ 5ὰρ- 
δεξῖῖνε ρῆγαβεβ. Ουἱῖς οὔ ἃ ἰενεῖ στ 
ἴν ᾽ἴ6 Εἰοϊἀ᾽ 5 οντι βυρρεδβίίου 85 ἴο “ τὨϊ5 
βεετλ οἷν βυρεγῆμουβ δάάϊιοη " () παι 
ἴδε τείεγεπος [8 ἴὸ ἴπε ουδίοτῃ οὗ Βαπείηβ 
ὯΡ 5ΡΟ115 οὗ νγαὰσ ἰῇ τδπλρὶεβ. Ζαδη (Εἰνὶ. 
ἐπ ἄας Ν.Τ., ἰ., 335) ἄγαν ἃ ἀϊβεϊηςοη 
δεῦνεοη δὲ ψμὰβ στ ἢ οη ἴδε Ὀοπὰ 
δηὰ ννδβ Ὀἱοιϊϊεὰ ουὖὐ Ὁν αοἄ, δπὰ τδε 
Ὀοπὰ ἰτ8ε17  Βο ἢ ν 88 πδι]εὰ το με Ἵσοββ 
δηὰ τὰκοη ουὖἱ οὗ ἴπε ψᾶυ. γε τυ 
δᾶνε ὕνο που ρὮ 8 ἜΧχρι : ἴδε τεταοναῖ 
οὗ φυΐ ἱπουττεὰ ὃν ἱτδηβρτεββίοη οὗ ἴδε 
[μΜ7, ἀπιὰ τῆς δϑοϊϊείοη οὗ ἴῃς 1ἰἂνν ἰϊβεῖξ. 
11 ἰΒ φυεδβεϊοπδῦϊς ἰ{ 1818 ἀϊδεϊποτίοη ἰβ 
7υδεθεά. ὙΠε οὔ]εςὶ ἰδ ἴῃς βᾶπιε, αὐτὸ 
δἰ ΡΙΥ τερεδίβ χε: Σ 

Νεσ. 16. [Ι͂ἢ τῆϊ᾽ιθ ἀἰδουϊε νεῖϑς τὰς 
τηεληίηρ οὗ αἰπιοδὲ ἐνεσν νοζά 15 ἀϊ9- 
Ρυϊεὰ. [{ ἰβ ἰπετείογε ἱπηρεγαῖίνε ἴο οοῦ- 
ἴσοϊ ἴδε εχερεβὶβ Ὁγ βίσίοϊ γεψασὰ ἴο ἴδε 
ςοπίεχι. Τῆς πιδίη υεβίίοη τεϊδῖεβ ἴὸ 
τῆς οπαγδοίεσ οὗ τπε ρῥτίηςίρδ!ἰεβ δηὰ 
Ῥονεῖβ. ϑυδοτγάϊηδϊε αυεβιίοπβ ἃγε γαὶβοὰ 
88 ἴο ἴδε βυδήεςιϊ οἵ ἰΠε βεηΐεπος δηὰ ἴδῃς 
ταθαπίηρ οὗ ἄπεκδ. Τῆς ςοπίεχι δείοτε 
δηά δἴτεσ (οὖν, νετ. 16) τεαυΐγεβ υ8 ἴο ὕτίην 
ἰῃς ἱπιεγργειδίίοη ἱπίο οἷοβδε σοηπεχίοη 
νἢ τῆς τηλίη τπουρδι, ἴδε Δθοϊτοη οὗ 
τῆς 1,ἀνν.---ἀπεκὶ τὰ ἃς ς ἀρχι 
καὶ τὰς ἐξουσίας. ΤΙ! τεσεπεὶν ἴδε 
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Ῥτιης ρα ἴε5 δηὰ ῥρῦθε δανε Ὀεεῃ ἐχ- 
Ῥί αἰπεά δ8 μοβῖ!ς ἀετποπίδοδὶ βρίτῖβ, ἀπά 
1Π1|8 νίενν 18 μειϊιὰ Ὀγ Μεγεσ, ΕἸ] σοῖς, 
Τλρδείοοες, ΟἸιγαπιασα ἀπά ννεῖββ. [ἢ ἰϊβ 
ἕλνους ἰβ ἴῃς ἱπιργεββίοη πιδὲς ὃῪ τῇς 
νεῖβε ἴπδϊ ἃ νἱοίογυ ονὸσ ἴῃ6 βοννεῖβ 15 
βΒροκεη οἵ. Ηονν ἔλσ {Πἰ5β ἰ8β 80 οδῃ ὃς ἀε- 
τετηλπεὰ οὐ ὉΥ 8η Ἔχαπιιπαίίοῃ οὗ πε 
τεγστηβ ειηρίογεδ. Αραΐπϑβε [πὶ8 νίενν {πε 
Το]]ονπρ οδ]εςεῖοπβ βεεπὶ ἀεοϊβῖνε. ἀρχ. 
κ. ἐξ. οσουγ βενεγαὶ εἰπηε8 ἰπ ἴῃς ΕΡί 8116, 
Ῥυϊ πονπεσα ἰη τπὶβ βεηβε. [Ἃ}η Ερῆῇ. νί. 
12 {δε τεΐεγεηος ἴο ενὶ] 8ρίγιιβ 15. ἀεῆη- 
ἰτεὶγ ἀπά τερεδιεάϊυ ἄχεὰ ὃγ {πε ςοπίεχι. 
ΤῊΙΒ ἰβ ποῖ 80 ἢεσε. Ευτγίδποσ, πε ςοη- 
Ὠεχίοη νὰ ἴῃς οοπίεχὲ ἰ8 ἀϊβῆσυϊ! τὸ 
ἴτας. Βεηρεῖβδυβ: “ Ουἱ δηρεῖοβ ὈσπῸΒ 
ςοἰεδαπιῖ, ᾿άθπι τηδῖοβ εἰπιθθαπί: ποὺ- 
τσὶ ἦστε". Ψνεῖββ δχρύεβϑεβ ἃ βογηξ- 
ννῆδὶ βιπη ας ἰάεα: “1ἰ 8εεπὶβ ἴῃδι τῆς 
(ο]Ἱοββίδη τῃθοβορῃϊβῖιβ [Ὠγεαϊεπεά ἰῃς 
τεδάδτβ πὶ πεν Ψψουἱὰ ἀραὶ [411 υπάετ 
18ε ῬοΟΨΕΙ οὗἁ Εν] 5ρἐγ18 16 πεν ἀϊὰ ποῖ 
ϑυδη,χ ἴο {Πεῖγ ἀϊβοιρ πε ". Βαϊ ποῖ οἷ 
Ὧαναε νὰ τὸ ενίάδησε ἔοσ [Πϊ18, δαϊ (Π15 
ἱπεεγργεϊδιίοη ουΐϊϑ ἴΠεῈ πεῖνα οὗ ἴδε ρ88- 
βᾶρε, ΜὨϊΟΝ ἰ8 ἔπε δϑο το οὗ τῆς 1,Ἂνν 
ΌΥ ἴδε οοβ8βι Μευδ᾽β νίενν ἰβ πῆογε 
τεϊεναηι : ἴε ἴ[νν ἰ8β ἄοπε ανδὺ ἱπ 
ΟὨτγίβὲ, δπὰ βῖποθ ᾿ξ 18 ἴΠ6 βίσεηριῃ οἵ βἰπ, 
51 8 Ρονψεσ ἰ8 [8 Ὀτοκοη, ἀπά 50 ἰβ πα 
ἄεν!} 8 ροόοννεσ, ἢ ἢ 18 Ἔχογοϊβεὰ ΟΠ 
τὨτου ἢ βίη. (85 ἱπίεσργείβ ἴπαὶ {πε 
1ωνν τὨΣΟυ ΡὮ 118 συτδβε ογεδιε βεραγαίίοη 
Ῥεΐνεεη τε ἂδπὰ αοὰά, δπὰ {πι8 ρᾶνε ἃ 
Ῥοΐηϊ οὗ βυρροτί ἔοσ πε ἀοπιϊπίοπ οἵ ενὶϊ 
Βρ τῖ8. “ΟΥ̓ τΠ18 παηάνυντιτηρ πᾶνε πεν 
Ῥοαβιεὰ. Ουζ συλ ννὰβ {πεὶγ βίσεηρτῆ. 
Ηε νῆο 8εὲβ8 ἴπε μαπάντιεηρ ἡδίϊεά τὸ 
ἴῃε ογοββ σἂ τήοοῖκ ἴΠε8ὲ ἴοε8." Βαυῖ 
1πεβε νίεννβ ᾶἃγὰ γεδὰ ἱπῖο ἴπε ρᾶββᾶρε, 
δηὰ ἄο ποὶ ἰεδὰ ὕρ ἴο νεσ. τ6. Αηὰ 
ψ Βεγα ἴῃς [εν βἢ [ἂνν νν85 δυβεηϊ, 45 ἴῃ 
δε ΠΒεδῖμεπ ννοσ] ἃ, δὶπ ννᾶ8β ταιηρδηῖ. 
ΕἸ] σοῖς ἀπά Γἰρμιίοοι ἀο ποῖ δἰτεπιρὶ ἴὸ 
ἴτᾶςε ἃ σοηποόχίοη ΜΙ ἴδ σοηϊοχῖ, ποῖ 
οὐ {μεῖς νίενν οὗ ἀπεκδ. ἰβΒ οπς ροβϑβίδῖε. 
ΑΙἿΙ τδῖβ βίσοη νυ βυρρεβῖβ ἴδαϊ γε βῃουϊὰ 
Εἶνε Δποῖμεσ βεηβε ἴο ἀρχ. κ᾿ ἐξ: Απὰ 
118. 8 βεσυγεά ἰξ νὰ ἰδεπεῖέν μετ ἢ 
ἀρχ. κ. ἐξ. αἰτεδάγ τηεπιϊοηεά (1. τ6 ἀπά 
ἐϊ. το). [π ἴδνους οἵ [πΠ|8 γε τῆς (οἱϊονν- 
ἱπρ οοπϑβίἀεσγαιίοηβ : (1) ὕὕπ|ε88 νεὲ ἅσγε 
ντηδὰ ἴο ἴπε σΟΠΊΓΑΓΥ ἰδ 15 παῖυγαὶ ἴο 
Κεερ ἴδε 88π|6ὲ πιεδηΐηρ ᾿Ἰβγουρῃουῖ. (2) 
»ὲ τλυ8 ρεῖ 4 δουρὶ παι ρεγίεςν 
5118 τῆς ςοηῖεχί. Τῆΐβ ἴᾶνν ἴπᾶὶ [85 
Ὀεεη Δθο  ἰϑμεὰ ννᾶ8 ρίνεπ ὃν δηρεῖβ, [18 
ΔοΙτἰομ ἰτηρ ϊε8. {πεῖς ἀςρταάδιίοη. Τὸ 
τπεπὶ ννὰβ αἷβο βυῦ]εςς ἴπῸ ννποῖς οὗ ἴῃς 
οὔϑβεγνδηςεβ οὗ δδϊίίηρ, ἀγίπκίπρ, εἴς. (3) 
[τ ἰδ ἃ ροννεγίῃϊ ροϊεπιὶς ἀραίηβε ἔπε ννοῦ- 
βῃϊΡ οὐ δηρεῖὶβ (νεσ. 18), νυν ἢ 18 'οβὲ οῃ 
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τῆς οἵδεῦ νίεν. [ἡ εἴδεοι Ῥαὺὰϊ βᾶυβ, 
Ὑου ἅτε ΨΟγβῃρρίης δηρεῖὶβ νῆο ἡγετα 
ἁερταάεὰ ννῆεη ΟἾγίϑὲ ννὰβ οσυςϊβεὰ "". 
Ννὲ πῦᾶὺ τπογοίοσε ἰακε ἀρχ. κ΄ ἐξ, 45 ἴῃ 
δε τεβὲ οὗ ἴῃς Ἐρίβι16, δβ δηρεῖϊο ροννεσβ, 
ἰδεπεςαὶ ἢ στοιχεῖα τ. κι ν 8πὰ 
Βοϊἀϊπρ ἃ βρεοΐαδὶ τεϊδιίοη τὸ ἴπε ἴ[,διν. 
Τῆς ποχὶ φυεδβιίοη ἰβ 48 ἴο ἴπ6 πχεδηίηρ οὗ 
ἀπεκδ. Τῆε ττδηϑ᾽δείοπ “" βανίπρ ρυΐ οἶ 
ΗΙ8 Ὀοάγ ᾽ τπηλν ὃε 5αἔεϊνυ βεῖ αβίὰε, ἕο 
Ῥαδυΐ πηυβὶ ἢανε βαϊά τϊ5 1 πε πδὰ πιεαπὶ 
ἰξ. Τῆς ατδεΐ σοπηπγεπιίδίοσβ, ἔοϊοννεά ὉῪ 
ΕἸ] οι δηά ΓΑεμείοου, ἱηϊογργεῖ “ μανὶπς 
Ῥυΐϊ οΗ͂ ἔγοπι Ηἰπιβε 1". ὙΠπε Ψψογὰ ἴβ 
υϑεὰ ἴῃ {Π|58 Β6η86 ἴπ 11]. 9θ.« ὙΒΕΥ εχρ δίῃ 
τῆδιῖ ΟΠ τῖϑι ἀϊνεδιεά ΗΠ! πΊβε ΓΟ Π6 ρόνγετβ 
οὗ εν] τπαὶῖ ραιϊμεγεὰ δῦουϊ Ηΐπι, βίπος 
Ης δδββυπιεὰ ουὖγ υπιδην ὙΠ 411 18 
τεπιρίδιίοηβ. Βαϊ (αρδτὶ ἔτοτῃ ἴῇς οἤδπρε 
οὗ 808) ες) ἴθ σβδηρε οἵ τηεϊδρῃοσ [8 ναῦν 
ἀν κυνατὰ ἔγοσῃ βιγρρίπρ ΟἹ δάνεσθδγιεβ, 
{κε οἰοῖῃεβ, το Ἐχμιδ τη ρ πὰ ἐγ υτηρῃῖπρ 
ονεῖ (πεπὶ. Μοτζε σορεηὶ [8 (ἢς οδ)εςξίοπ 
οςαυβεὰ ΌὉΥ ἴδε 5ιτδηρεπεββ οὗ ἴπε ἰάδδ. 
ΟἸγῖβε Ψόγε οὺσ υπηδη παίυγε υἷι 8 
1ΙΔΌΣΠ ν το τεπιρίδιίοη. Βυὶ (δαὶ Ηε ννοσε 
ΕΝ] βρί γί 18 ἃ ἀϊβεγεπὶ ἀπά ἱπάεεά πιοβδὲ 
οδ]εςεοηδῦ]ε ἰάεα. Τμα βᾶπιε ἰγϑη5]8- 
το ἰβ δάορίεἂ ὈγΥ βοπῖεὲ Ψῆὸ ἴᾶΚε {πε 
οἵδε νίενν οἵ ἀρχ. κ΄ ἐξ.» ἀπὰ {πε εχρὶδ- 
πδῖίοπ ρίνεη ἰβ τηαὶ αοὰ ἱπ ἐπε ἀεαιῃ οἵ 
ΟἸὨτῖδβε ἀϊνεβιεὰ Ηἰπιβεϊζ οὗ ἀπρεὶὶς πιεάϊα- 
ἴοτβ. ΤῊΪΒ 15. ἔγεε ἔγοτι ἴπε ἱπιργορσίεῖν 
οἵ τπε οἴπασ νίενν, Ὀυὰϊ βῆδγεβ ἰἴ8 ἱποοῦ- 
δταϊ οὗ πιείδρῃοσ. ὙὴῈ πιοσς δι] 
ἐγδηβίδιίοη 18. “ βροϊϊεά ". ὙὍῃὲ πιιάἀϊς 
οἂη τη “ βιτίρρεά ἕο Ηἰπηβεῖ,᾽" δπὰ 
τΠῖ8 ἀραΐῃ βυϊῖβ εἰἴβες νῖενν οἵ ἄρχ. κ- ἐξ. 
ΠῚ εν] βρίγιῖβ, ἔΠΕῪ γε βιγίρρεά οὗ ἐμεῖτγ 
ἀοπηϊηίου ; δῖ [Π δηρεῖβ οὗ τῆς 1,ἂνν, Πα Ὺ 
ἃτε ἀεβροί!εά οἵ ἐδε ἀοτηϊπίοη ἔπε Ἔχεῖ- 
οἶδε. Ὑηῖδβ νίενν, [που ρἢ βιϊρτηδιβεὰ Ὁ 
Ζαμη 48 ““δὴ ἱπεχουβαῦϊε Ἴοδρτίςα, 18 
ΡτΟΡΔΌΪν Ῥεβὶι. ὙΠΕῪ ἅτε ἔβ!]επ ροΐβη- 
ἰδΔῖεβ. Τεγε [8 πὸ πεεὰ ἴο ννογβῃίρ ἴπεπὶ, 
οζγ ἴο ἔεασ μεῖς νεηρεᾶηοα, ᾿ξ {ΠεῚΓ σοπιὶ- 
τηληὰβ ἂῖὲ ἀϊβοδεγεά. ὙΠ τῆς ἴτὰς 
ἱηϊεγργεϊδιίοη οὐ τπ|8 ρδβδᾶρε, ἘνΕΣΥ 
τεᾶβοῦ αἰβαρρεδῖβ ἴογ δβϑυπιηρ ἔπαὶ 
Ομ γῖβε ἰβ δε βυδ)εςι.---ἐδειγμάτισεν ἐν 
παρρησίᾳ. “Ηε πιδάε ἃ βῆον οὗ ἴπεπὶ 
ορεπὶν." Νὸ εχβιθιείοα ἱπ ἀΐβρταος ἰβ 
Περαϑβαγ ἱπιρ!εὰ. Τῆς ρυίποιρα τε 8 
διὰ ρονγεγβ ἀγὲ Ἂχῃι διε ἴθ ἐπεὶς ἔγας 
Ῥοβί(ιοη οὗἉ ἱπέεγιοσιυ, ἃ5 πχεάϊδίογβ οὗ δἃπ 
ΔΌΟΙ Ι8πεὰ ,ἂνν ἀπά τυΐεγβ οἵ εἰεπιεπῖβ ἴὸ 
ΜΏΙΟΒ ΟΠ τ βείδηβ ἤανε ἀϊεὰ. ἐν παρ. ἰ5 
ποῖ ἴο θὲ ἐσαπϑαιεὰ “" θο  ἀ]γ,᾽" ἔος οουζτᾶσε 
ἰ8 ποῖ πεεάεά το ἐχῃίδίς ἴποβεὲ πο ἃστα 
ΒρΡοι]δἃ. Τῆς ννοτὰ 18 ςοπίγαβιεὰ νἱἢ 
ἐγρβεῖνα, δηὰ ἱπάϊοαϊεβ ἴῃς ἔγδηκ, ὀρεη 
εχμϊδἰκίοη οὗ πε δηρεῖβ ἐπ τπεὶτ ἔγας ροβί- 
ἰἴοη ψἤεη της Ῥοπὰ ννᾺ8 σδποεϊεά δπά 
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8. ΟἿΪγ Βεσὸ 
δυὸ οι. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ Π. 

16. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν " πόσει ' ἢ ἐν μέρει 
ἤματὶ " ἑορτῆς ἢ " νεομηνίας ἢ “σαββάτων, 117. δ" ἐστιν “ σκιὰ τῶν μελ- 

δ τι τ Οοἱγ Βεζε ἐπ Ῥαυ]. 
ἴῃ Ῥδυϊ. 

1 80 Τι. τηρ., ΝΝ.Η., νν8. τ Β οορ. 

υ Οοἷγ Βεζε δηά : (ος. χνΐ. 2 ἰῃ Ῥδῃ!. ν εῦδ. χ. τ; σον Βεζε 

ΟΣ. εν πόσει: [η.,Τ΄, ΚΝ Η. περ. νι 
ΜΑΟΡΕΕΘΟΚΕΡ, ἐδγουἢ δββι πη διίοη το ἐο ]οννὶπρς ᾿νοτάϑ8. 

3 80 Γνη., ΝΝ.Η. πιρ., »8. (ἢ ΒΕΟ. 
ϑοοουηὶ οὗ ἐπυπιεγδίιοη ἴῃ νεῖ. τό. 

ΟἸσίβε ννἂβ πιδηϊεβίεά 88 ἴδε ὅπ] γενεῖδ- 
κίοη οὗ Θοά" θριαμβεῦσαι. ὙΠὶδ βθεπὶβ 
ἴο Ἔχργεββ πιοδὲ ἀδῃπιϊεῖν τῆδιὶ τΠὰ ἀρχ. 
κ- ἐξ. τε Ὠοβεῖϊε ροννεσγβ. ΑἸέΐογά, τεΐεγ- 
τίηρ ἴο 2 Οος. ᾿ϊ. 14, ΒΔΥ85 {86 ἴσια νἱςΙΟΓΥ 
ἷβδ ουζ ἀείεαι ὉγῪ Ηἰπι. ΕἸπάϊαν τπϊπκβ 
ἴδε τείεγεησε ἱπ τῆς νεγὺ (νϊς ἢ ἰ8 ποῖ 
ελιϊϊογ ἴπᾶπη Ῥδὺ]) ἰβ ποῖ ἴο τες Βοπιᾶπ 
ταὶ πάγυ {τ υτρῃ, Ὀὰῖ τὸ τῃς ἔδβιαὶ ῥγο- 
ςεββίοη (θρί ) οὗ ἐδ ψψουβῃίρρεγβ οὗ 
Ὀίοπγυβυβ. ἴη ῃϊβ οἂᾶβεὲ αοά [5 σερζε- 
δβεηϊεά 88 ἰεδάϊηρ ἴῃς δηρεὶβ 'π ργοσεββίοη 
ἴῃ Ηἰ5β ποπουτζ ; ἴῃ οἴβεγ νογάβ, Ὀγσιηρίηρ 
τῆεπὶ ἴο δοκπονϊεάρε Ηἰ8 ργεδῖπεββ δηὰ 
πε τενοεϊδιίοπ οὗ Ηἰπιβεῖ ἰη ΟΠ γῖβε. [ἐ ἰβ 
Ῥετῆδρβ βδίεβὲ ἴο ἰγδηβϑίαῖς “(τα ρ πὶ πρ 
Τνεγ᾽. Τηΐβ ἰβ ἑδλνουτεὰ ὈΥ ΟἾΠΕΙ ρΡ48- 
βᾶρεβ ἰη Ῥαδυΐ, νυν] οἢ ἱπιρὶγ ἔμδὲ ἐπε ἀρχ. κ- 
ἐξ. πεεάεά δΔῃ Ἔχρεσγίεηςς οὗ πὶβ8 Κίπά.--- 
ἐν αὐτῷ τηᾶν τεΐεγ ἴο Χριστ. οἵ στανρ. ΟΥ 
χειρόγ. Τῆς Ξεοοπά 15 θεβὲ, ἔοσ ἴπεσὲ πᾶ8 
Ῥεεπ πὸ τείδγεπος ἴο ΟὨγίβι βίπος νεῖ. 13, 
δηὰ ἰξ 15 1πς6 ςαποοὶπρ οὗ τς Ὀοηά, ποῖ 
τῆς Ὀοπὰ ἰἴβεῖξ, τπαῖ ἰ8 ἴπε σᾶυβε οὗ ἴῃς 
τείυτηρῃ. [{ ἰβ ἰπ πε ἀεδιῃ οἵ ΟΠ τίβε τῃδι 
1815 ἘΠ ΤῚΡἢ ἴακεβ ρίδςας. Ζδῇη ἐχρίδὶπ8 
δε ραβϑβᾶγε ἴο πιθᾶῃ (παῖ αοὐ δδ8 
βίτρρεὰ ἀννᾶὰὺ ἴδε ρτίης!ραὶτῖεβ δηὰ 
Ῥοννεῖβ νι ϊοἢ οοποεαϊεὰ Ηἰπι, ποῖ ἴτοπὶ 
τῆς ]ἐνβ8, ἴο σοσ Ης πὰ τενεδλὶεά 
Ηϊπιβεὶξ, Ὀυς ἴτοπι τ8Ὲ πεδίμεη ννογὶά. 
ὙΒυ5 Ηε [458 τενεαϊεὰ Η! τ βεὶ ἀπὰ τπεβα 
ἀρράασζεηῖ ἀθἰ 168 ἰῇ τπαῖγ ἴγὰς ομδγδοῖεσ. 

ἃ [85 {Πυπιρῃμεὰ ονοσ ἴπασὴ ἱπ ΟἸτίβι, 
δηὰ Ιεὰ τπεπὶ νδηαυϊϑῃεᾶ ἴῃ Ηἰβ γαίῃ. 
Βυϊ 118 ννᾶβ ποῖ δοοοπιρ ϑῃεὰ οὐ πε 
οτοββ, δὰϊ τῆγουρῃ {πε ργεδομίπρ οὗ {πε 
Θοβρεὶ ἀπιοὴρ ἴἢε Οδηξιῖεβ, δοςοτηραπίεὰ 
ΨΠἢ δυο ἢ βρη δηὰ '᾿νοηάεσβ 48 ἴῃ {δα 
βίοτυ οὗ πε τηδὶἀ υἱτἢ τπε βρίγιι οὗ ἀϊνίπα- 
εἴοη δπά ἔπε ἜἽχογοϊβιβ δἱ Ερῆεβυβ. Βυῖ 
τι ῖ8 5 ποῖ ννῃαῖ 8 γεφυϊγεὰ ὃν πε ἀγρὰ- 
ταεηῖϊ, ννοἢ Π45 τπῈ [εὐν ἢ [ψᾳνν ἰπ νῖενν. 

νν. 1τ6-23. ὅ5͵ΝΟΕ ΤΗΒ ἴΑΨΜΥ ΗΑΒ ΒΕῈΝ 
ΘΑΝΟΕΥΨΕΌ ΑΝῸ ΤῊΕ ΑΝΟΕῚ5 ὈΕΒΡΟΙΓΕΡ, 
κιτύαιν ΟΚ ΑΒΟΕΤΙΟ ΟΚΡΙΝΑΝΟΕΒ ΗΑΝῈ ΝῸ 
ΜΟΝΟΕΝ ΑΝῪ ΜΕΑΝΙΝῸ ΒΟΝ ΤΗΟΒῈ ΜῊΟ 
ΙΝ ΟΗΕΙΒΤΥ ΡΟΒ5Ε55 ΤΗΕ ΒύββταΝνΟε, ΟΕ 
ΨΉΙΟΗ ΤΗΕΒΕ ΑΒΕ ΒΌΤ ΤῊΕ ΒΗΛΡΟΥ͂,. 
ΎΒΕΥ Μυβ8Τ ΝΟῚΤ ΒΕ ἹΝΤΙΜΙΡΑΤῈΡ ΒΥ 

α: ΤΙ ΝΗ. ΚΕΟΝ. ντπ ΘΑΟΌΕΚΙΡ,οα 

ΑΝΟΕΙ, ΨΟΚΒΗΙΡΡΕΕΒ, ΗΟ ΑΒΕ ΡΟΡΕῈΡ 
ὕΡ ΒΥ ἘΙΕΒΗΓΥ ΘΟΝΟΕΙΤ, ΑΝῸ ΟΝΕΥῪ 
ΨΟΟΒΕΙῪ ΗΟ ΤῊΕ ΗΈΑΡ, ΒΒΟΜ ἍΉΟΜ 
ΤΗῈ ΒΟΌῪ ὈΒΑΥΒ ΑΙ ΙΤΒ ΒΌΡΡΙΥ. ΒΘΙΝΟΕ 
ΤΉΕΥ ΗΑΝῈ ὈΙΕΡ ΤῸ ΤΗῈ ἘΕΡΈΜΕΝΤΑΙ, 
ΒΡΙΒΙΤΒ, ΤΉΕΥ ΜΌΒΤ ΝΟΤ ΒΌΒΜΙΤ ΤΟ ΤΗΣ 
ΡΕΚΕΟΕΡΤΒ ΟΕ ΑΒΟΕΤΙΟΙΒΜ, ΜΨΗΛΤΕΝΕΚ 
ΒΕΡΌΤΑΤΙΟΝ ΕΘΝ ΨΙΒΌΟΜ ΤΗΕΥ ΜΑΥ͂ ΟΟΝ- 
ΕΕΒ.--νετ. τ6. ὙΠε σοππεχίοη τ τῆς 
τεςθάϊηρ ἀγρυγιεηὶ ἰδ {π|8: δίποε ἔπε 
πὰ ντιεη ἰῃ ογτάϊπαποεβ δᾶ8 Ὀεεῃ 

δὐοὶ ἰδῃεὰ, ἀπὰ 1π6 δηρεὶὶς ροννεῖβ βροιϊεὰ 
δηὰ Ἰεὰ ἱπ {ἰαπιρῇ, αἰΐονν πὸ οπε ἴο 
οτιεἰςῖϑα γόους δοιϊίοη οὐ τπὰ ρστουπὰ τῃδὶ 
1 1ἴ8 ποῖ ἴῃ Βατίοηυ γῇ ἴΠὰ Ῥτεςερῖβ οὗ 
186 ἴψἂνν, οἵ συ ῖβ γοὺ ΟΗ͂ ἔγοπη ςοταπιμπίοη 
ΜΠ ἴῃ ἀηρεῖβ. Υου πᾶνε ποιπὶηρ ἴὸ ἀο 
ΜΙ 1ἂνν οσ δηρεῖβ. Αἱ θα6βὲ τευ ψνετα 
Ῥυῖ τῃς 5ῃδάονν, ἀπά ἰπ ΟὨτγῖςὲ γου ροββεββ 
ἴδε βυδείδηςε.---κρινέτω ἐν : “Ἰυάρε γου 
ἴη,᾽ ἐν τηεδπίπρ οἡ ἴδε θαϑὶβ οἱ. νΒεῖδες 
ἃ τῆλ εδίβ οὐ  ἀγίπμβ οἵ ποῖ δἷβ οοπάυςϊ 
ἴῃ 1815 γεβρεςῖ βῃ ρρ]1εβ πο ἢξ ρτουπὰ ἴοτ ἃ 
ἡυάρπιεηι οὗ Ὠἰπ). κρ. 5 ποῖ ἴο ““ςοη- 
ἀεπηη," τῃουρῇ ἴῃς σοπίεχι βῆονβ (δαὶ 
υπίλνουγαδὶε ἰυάρπιεηι 18 ἰπ ΡδῸ}᾽ 5 πιϊπά. 
-- βρώσει καὶ ἐν πόσει: “ εδἰΐπρ ἀπά ἰῃ 
ἀτγιπκίηρ,᾽" ποῖ ἑοοὰ δπὰ ἀγίηκ, ἔἕοσ ννδῖς ἢ 
Ῥδὺὶ ψουϊὰ πᾶνε υϑεὰ βρῶμα Δηὲ πόμα. 
Τῆε ᾳυεβιίοη ἰβ ποῖ δϊορεῖπεν θεΐνεεη 
Ἰανγυϊ δηὰ υπίαννα! ἑοοά, θυῖϊ δείννεεη 
εδαἰϊΐϊπρ δηά ἀτίηκίηρ οὐ δρϑίίπεποε. 
᾿Αβοεϊοίβηχ γαῖμες (ἤδη τἰϊυδὶ οἰ εδππεββ ἰ5 
ἰῃ δὶ τοϊηἃὰ. Τῆς [(ανν ἰδ ποῖ δϑβοεῖὶς ἴῃ 
[18 οδιαγαςίεσ, [15 ρσοῃιδἰείοπβ οὗ σηεαδῖβ 
ταδί οἡ ἴπε νίεν ἴπδιὶ ἴπεῪ ἅγα ὑποίεδπ, 
ἃπᾶὰ ἀτγίπκβ τὲ ποῖ ἐογυίἀάεπ, βανε ἰπ 
ἐχοθριοηϑὶ οᾶβε8, δηὰ ἴΠπεπ ποὶ ἔογ δϑοεῖῖς 
τεάϑοῦϑ8. Βυῖ {δεβε ἰπ͵αποιῖίοπβ βίδπὰ 
δἰοηρ ψ ἢ οτάϊπαποεβ οὗ τπε [ὑἂνν ἰϊδεῖϊ, 
ῬΑτγιγ, Ὀεσάυδβα {ΠΕ πιᾶὺ πᾶνε ὕεξῃ τε- 
ξἙατάεά δ5 εχίεπβίομβ οἵ ἰϊ8 ρσί μοῖρ  εϑ, 
ΡΑΓΪγ, ννῈ τᾶν βυρροξβε, Ὀεσδῦβε, 1ἶκα {πε 
1Ἂ'ν, ἴμεν ννεῖς διγι θυϊοὰ το τπε δηρεὶβ 
ὃΥ τῆς ἔαϊῖϑε τεδοπεῖβ. [πη Ηςῦ. ἰχ. τὸ 
τερυϊαιίοηβ δ8 ἴο ἀγίπκβ βεεπὶ ἴο ὃς τε- 
ἕεστεὰ ἴο 88 ραζὶ οὗ ἴῃς Ϊ}1ενν δ [ν΄ 
τΤπμαι ἴδο Ὁγ ἰειοδεῖι ΜΜΈΙΕ ἀϑοςῖοβ 15 
εἰεας τοι ἰδίᾳ σώματος ἰπ νεῖ. 23. 
--ἐν μέρει: “ἴπ τῆς πιδῖξες οὗ," μέρ. 
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τ-λόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 

11). ἰ,, 402 ἢ. 
εἶστε) ἰὩ εἶδββ. οσ Βίν. αἱ. 

1 80 Τ᾿, Τα ΜΗ. ἘΝ. νν 5. ἢ Δ ΡΑΒῸ" 17, 28, 6γ"". 
ἘῪ [1.π.] ἢ ΟΚΕΡ, οὐκ: ΕΘ. 

ἐχργαβδίηρ ἴμε οδίεροτυ. Ογυϑβοβίοσῃ 
δηὰ βοπῖα οἵὐποτβ πᾶνε ἴᾶκεη ἰξ βίσαηρεϊν 
ἴο πιδᾶπ “ ἰπ τῆς ραγιῖα] οῦβεγνδηςς οἵ᾽᾿. 
-ξορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ σαββάτων: τπε 
7εν ἢ βδογεά βεδβοπβ επυπηεγαιεὰ 845 ΠΟῪ 
σοὺ Ὑδδεΐυ, τποπίῃ]ν πὰ ννεεκίγ. Τῆς 
ϑδθρδίῇ ἰβ ρδοεά οἡ ἴῃς βᾶγτης ἐοοϊίπρ 85 
τῆς οἴδεῖβ, απὰ Ρδυ] τπεγείογε ςοπιπιὶῖβ 
Πίτηβε το ἴπ6 ῥγίποῖρ]ε τῃδὲ ἃ ΟΠ τι βιίδη 
18 ποῖ ἴο θεὲ σδηϑυγεὰ ἴοσ 1ἴ5 ποη-οὔβεγν- 
ἅποε. σαββ., τδουρῇ Ρἷυγαὶ π΄ ἔογπι, 
Ταεᾶηβ ἃ 8ἰπρίε ϑαθθδι ἀδν. 

νεῖ. 17. ΤΠΙβ νεγβε σοηϊδίηβ ἃ Πἰπὶ οἵ 
δε διπάλτηεπιδὶ ἀγρυπιεπὶ οὗ τς ΕΡίβι]ε 
ἴο ἴδε Ἡεῦτοννβ (ο΄. εβρ. Ηεῦ. νι. 5, 
χ. 1). ---ὖ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων. 
ΨΥ Βεῖδεσ ὅ οσ ἅ ὃς τοδά, τῆς γείδγεπος 15 
ἴο πε ἡ ῃοΐε οὔ ἴπε σεγεπιοηῖϊδὶ ογάϊπαποαβ 
ἦ.βὲ πιεπεϊοπεά. σκιὰ ἰβ. “ δῃηδάονν," ποῖ 
“ ΒΚαίο ̓ (45 Οδινίη δηά οἵπεῖβ). [ἰ 18 
ςδϑὲ ὈῪ ἴπε Ῥοάγν, δπά {πεγείογε ἱτῃρ ε8 
τμδὶ ἔπεῖε 15 ἃ δοάγ, δπάὰ ψῆ1Ὲ ἰἴ τε- 
56 Ί 0168 ἴῃς Ὀοὰγ ἰὶ 15 ἰἴ861 ἱἰπβυ Ὀβίδπεῖαὶ. 
τ᾿ μελλ. πιεδηβ ἴῃς ΟἩτίβεῖδπ ἀϊβρεηβα- 
τίοπ, ποῖ (45. Μεγ.) τε 511} ἔατυτε Μεβ- 
βἰδηῖς κίπράοπι, ἔοσ, ᾿ξ 5ο, ἴῃς βυδβίαπος 
νου Ἱὰ 586} 1 ἰπ τῆς ἔαϊυτε, δἀπά πε 
βῃαᾶον ψουϊά ποῖ δε ουἱξ οὗ ἀαῖε. [{ ἰ5 
ζαΐυτε ἔτοτλ {πε ροὶπιὶ οὗ νῖενν οὗ [ἀδίδπι. 

σῶμα τοῦ Χριστοῦ: " ὈυϊΓΠε Ὀοάν 
δεϊοπρβ ἴο Οἤγίβε ". σῶμα ἰΒ ἴπαἴ ννῃϊςἢ 
ςαβῖβ ἴδε βῃδάον, τπογείοταε ἰτ οχι βιὰ 
Ποπίεπροσαπθοιϑν Ὁ 5 τηδηϊεβῖδ- 
ἴἄοπ, δπά, οὗ Ἵοουζβε, δοςογάϊηρ ἴὸ τὲ 
εν δα νίενν, ἰπ μεᾶνεη. [1 ργδοῖί δ! ν 
τηεξϑηβ ψῆδι ψε βῃουϊὰ ς411 “τῆς 5υῦ- 
βίδπος,᾽" δηὰ ἰ8 οἤοβεη 45 ἴῃε σουηίεγραγι 
ἴο σκιὰ, ἀπά υνἱἱῖῃ! πο τείεγεπος ἴο ἔπε 
ΟΒυτοῦ οἵ τπε ρίογι θεά ϑοάν οἵ ΟἾτσίβε. 
ϑίπος ἴῃς βυδβίδποε δεϊοηρεὰ ἴο ΟἨτσῖδι, 
ἰξ ννὰβ Ἰοο βῃ ἴογ ΟἸ τί βείδηβ ἴο πδηκεσ 
αἴες τε βῃδδάον. ΑἹ] τᾶ πε πιοβὶ 
βδηρυΐπε πορεὰ ἴο διϊδίῃ Ὀν δβοδιιο πὶ 
δηὰ ςεγεπιοη δ  ἰϑπὶ ννὰ8 ροββεββεὰ ἰτη- 
τηεάϊατϊεῖν ἴθ ἴῃς ροββεββίοῃ οἵ (ἢ σίβε. 

Ψψεσ. 1:8. Τῆῖΐβ νεῖβε ρῖνεβ ὰ5 Ουζ οη] 
ἀεδηΐτε ᾿πίογπιδιίοη, ἀρᾶγὶ ἔγοπι ψνὨϊοἢ τὶ 
ψουά πᾶνε θδαη ἃ ΠΙΡΉΪΥ ρῥτοῦδοϊε ἰπ- 
ἕετεποε, {πᾶὶ ἴἢε ἴα18ε τεδοθεγβ ργδοιβεὰ 
Δ εἰ- νου Ρ. --- ὑμᾶς καταβρα; ᾿ 
ΤῊΙΒ 18 ΟΟΠΊΠΊΟΠΙΪΥ τγαπϑίδιεά “τοῦ γου 
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18. μηδεὶς ὑμᾶς "καταβραβευέτω τ τοι Ι 
θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ "θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ' ἑόρακεν 

" ἐμβατεύων, εἰκῇ " φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 

(φυοῖα- 
τίου ἔγοπι 
υἱίηεβα- 
ε8); Ευε- 
(διἢ., 

Υ ΟἿἱγ Βεζε δηὰ : Οος. (οἰχ 

μη: ἰπβεγίεἀ δῆεσ α 

οἵ γουτ ὑγίζε ". ῬὍπε Ἰυάρε δἱ ἴῃς ρᾶπιεβ 
ννᾶ8 ςαἰ]εὰ βραβεύς οἵ βραβεντής, ἀπά τῆς 
Ῥείζε βραβεῖον. Βυΐ ἔπε νεγῦ βραβεύω 
ἌΡΡδγεηῖεῖν Ἰοβὲ 41] τείεσεπος ἴο πε ῥτίζε, 
δηά πιεδηῖ 5 πρῚΥ “το ἀεοίάε". [ἡ {πε 
ἵννο σᾶ8ε8 ἴῃ ψνὩΟἢ καταβραβεύω οσουτα 
ἰξ πιεᾶπβ ἴο ἀεοϊάε δρδίπβὶ οσ ςοπάεπηῃ. 
[τ 18 θ6βὲ τπεγοΐοσε ἴο τἀκα ἰξ 80 ἤεζε, 
“δὲ πὸ οπὲ ξῖνε Ἰυάρτηεηις ἀραϊπβὲ γου ᾿"; 
ἰπ 18 ἐπ ρᾶγα]]εὶ το, τπουρἢ βέγοηρεγ ἤδη, 
κρινέτω (νετ. 16). (ΕἸεά, Νοίες οπ 

γαποὶ. οὗ ἱκε ΝΤ., ρρ. τοῦ, 197, ἀϊβ8- 
Ου58685 {πε ννοτὰ ; οὐ. αἷβο ΟἹ. δπὰ δῦ. 
αὦ ἰοε.)---θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ. 
Τπὶδ ρῆγαβε ἰ8 νεγὺ νδγ ο ΒΥ ἐιερρέρικς 
ϑοπια δϑϑυτηθ ἃ Ηεῦγαίβηι, δηὰ ἰγαπϑβίδία 
“(ακΚίηρ ρΡδαβυγε ἱπ Πυπη ν᾿ (ΥΝίπεσ, 
Πρ, ΕἸπάϊ., Ηδαρ). Τῆε Ευχχ υ5ὲ8 
1Π|18. ποῖ ἰπέγεσυεπεν (Ὀαϊ ἀβυδ}ν ἢ 
Ῥεΐβοπβ, που ρῇ οἰπαγννίθϑε ἰπ ῬΒ. οχὶ υὕὺυὺ, 
οχὶνί. το) ; Ῥυϊ πεσε 85 πο Ν.Τ'. ραγδὶ]εὶ 
ἴος ἴἴ, ἀπά Ρδυ] ἀοεβ ποὶ ἐπιρίου Ηεῦτγα- 
ἰθπιβ. Εοῦ 1π|8 ἰάδεα πε υ5ε8 εὐδοκεῖν. 
Μογδϑονεσ ἴϊ γίεἰ 8 πο τεΐεναπὶ βεηβε βετα. 
Οἰδεῖβ ἰγαηβίαϊε “νυ ἰβῃίπρ ἴο ἀο 30 ἰῃ 
(ον Ὀγ) πυτη εν "ἢ (Μεγ., ΕἸ]., ϑοά., 
ΔΝ εἰ88). Βαϊ έογ τῃἰ5 τοῦτο ποιεῖν δῃουϊὰ 
δᾶνα θδδη δάἀεά, ἀαπὰ οὔ 1ἢ!8 ἱπίεγργεῖδ- 
τίου θέλων Πα5 τεδ]ϊν {{π||6 ροῖπει. Τῆε 
τεπάετίηρ οὗ Α"πογά, Μουϊε πὰ οἵἴμοῖβ ἰ8 
ποῖ νεῖν ἀϊβεγεηὶ ἔτοτῃ {Π|8 ἰπ βεῆβα, δὰ 
τάοῦς ἔογοιδ!ε. [τ οοππεοῖβ θέλ. ψτἢ 
καταβραβ., Δἀηά ιταπβίαῖεβ “ΠΕ ]Πγ,᾿ἢ 
“οὗ βεῖ ρυτροβε᾽". 2 Ρεῖ. ἱἰϊϊ. 5 ἰ8 τε - 
ἔεττεά ἴἰο ἔοσ τπεῈ Ἴσοπϑβιγυςτίοη. ΟἸΪιγα- 
τ δτε᾿ 5 νίενν ἰδ βίπηῖΐαγ, Ὀὰϊ ἢε ἰγαπβδίεβ 
“ἐ ΒΡΟΠΙΔΠΕΟΙΒΙΥ, 850 Ἀρρδζεηῖὶγ τε ΕΑΟΝ. 
τῇς. ἀπὰ Αδροῖι. Τῆς υπβαιϊβίδοϊογίηθ55 
οὔ τπεβε ἱπιεγργεϊδιίίοηβ βυρρεβῖβ (ἢδὶ ἴῃς 
ταχῖ πᾶν Ὀε οοτγυρῖ. Ηοσῖ (Ὠίπκβ ἐπδῖ ἔοσ 
θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ ννε 5Ξπουϊ]ά τελὰ 
ἐν ἐθελοταπεινοφροσύνῃ. ΤἼΐβ ννοτὰ ἰδ 
υϑεὰ Ὁγ Βαϑβί], ἀπά 4 5ἰπιῖ]αγ οοπηρουπά 
Οὐουτβ ἰπ νοῦ. 23. [ἰ ἰ5, οὗ σουζβε, 48 
Ηδυριὶ βαγ8, ἀϊβῆουε ἴο υπάετβίαπά μον 
δε σοργίδι5 βῃου!ὰ ἔανε αἰϊεγεὰ ἰἴ ἱπῖο 
πε νεῦὺ βίγδηρε Ἴχργεββϑίοῃ ἱπ τῆς ἴεχί. 
Βαϊ τῃ18 ἰ8 ποῖ ἃ δία] οὐ]εοιϊίοπ, δηὰ πε 
ςοπ)]εςῖυγε 8 ΝΕΓῪ Ῥοεοίθἷν οοσγεοῖ. [τ 
νου τπεᾶη “" ρταϊυϊουβ Ὠυπλ  Πγ.,᾿" ἃ 
Βυπλ ν τθᾶῖ Ψψεπὶ Ὀεγοπᾶὰ νψνν δὶ ννᾶβ 
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ΞΟῦγΒοῖε γος καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν 
δοὰ ΕρὩ. 

ἵν. 16. ἀφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συνβιβαζόμενον αὔξει. ἫΝ 
τεαυϊγεά. ταπεινοφροσύνῃ 15 τεηυεπην 
εχρίαϊπεὰ 28 ἱτοηὶςαὶ. Βυ ἃ ἀϊβρίαυ οἵ 
ΒυΠΆ ΠΥ ἐπα γ θερσυεά {πεῖς ἄὰρεβ. Βυϊ 
δε ςοππεχίοη ψνὩ τῆς (ΟἸ]ονν της ννοτὰβ 
ταλκα5 1Π185 ἱτηργοραῦϊε. ὙΠεῖς Πυγλ 
Ἰουπὰ δὴ εχργεββίοη ἰπ δῆρεὶ Μοσβῃίρ. 
1 15 τπεγείοσε {πδῖ ἰόν ἢ π688 νυ ἢ σαυδεβ 
ἃ τηᾶῃ ἴο {ΠΩ Κ ΠἰπΊβε] ἀηννοσίην ἴὸ σοστηα 
ἱπῖο {6 ]Ἰοννβῃὶρ ἢ αοά, ἀπὰ τπετείογε 
Ῥτογηρῖβ ἴο ΨΟσΒἢΡ οὗ πε δηρεὶβ. ϑυςἢ 
Βυπλ Υ νγᾶβ ρεγνεγιεᾶ, ας ποῖ ἴπετα- 
ἕοτε ὑπσεαὶ. [τ ψὰ8 Ἴοπηρδῖδῖε υἱἢ 
νδηϊΥ ἰοννασὰβ οἴμεσδ. --- καὶ θρησκείᾳ 
τῶν ἀγγέλων : “Δηὰ ννοτϑἢΐΡ οὗ ἀηρεῖβ᾽". 
Τα ρεηϊεῖνε 18 οδ]εςῖῖνε, ᾿Ἰπου ἢ βοπιε 
πᾶνε 1ΔΚεη ἴἴ 248 βυδ)εςῦνε. ΤΠὶβ δδ5 
Ὀεεη ἄοπε πιοβὲ γεοθηῖν δηὰ εἰδθογαίεὶν 
ὉΥ Ζαμπ. Ἧε ἴᾶκεβ τ᾿ ἀγγ. ΨἸ ταπειν. 
88 ΜΙ] δ8 ἢ θρησκείᾳ. ΤῊΣ ἔοτπλεσ 
πουῃ ἰ5 δε, ἢς δὔρυεβ, ἰῇ ἃ ποη- Ῥδυ πα 
856η8ε, ἱπετγεΐοσγε ᾿ξ πεθάβ ἃ ἀεδηϊίοη, δὰ 
ταὶ τ. ἀγγ. 8 ἱπιεπάεά ἴἰο ἀεῆπε ἰξ ἰ8 
ταδὰς ρσοῦδῦϊε ὈῪ ἴδε ἕαςι τῃδὲ ἰξ ἰ8β ποὶ 
τερεαϊβα θείοσε θρησκ. ὙνΠαὶ 18 πιεδηὶ 
8. ἃ πηοτγιβοδίίοη δἀπὰ ἀενοιίοη βυϊδῦϊς 
ἴοσ δηρεῖβ, δυϊ ποῖ ἔογ πῆεὲπ ΨῆΟ ἰἷνε ἰπ 
δοάϊεβ, δὴ διζετιρὶ ἰο δββίγηιαίε {πεπὶ- 
Βεῖνεβ ἴο δηρεῖβ, ῆο ἀο ποῖ δαΐ οἵ 
ἀγίπκ. Ὑῆε οἤϊεῖ ρτουπὰ υτρεὰ ἔοτ τῃΐ8 
νίενν ἰδ τῃαὶ 1 υἀδῖδβπ) τνᾶβ ἴοο βίγεπυ οὶ ν 
τηοποιμείϊβις ἰὸ δάτηϊς οὗ δῆρεὶ ννουβῃὶρ, 
δηὰ Ῥδὺὶ] οουἹὰ οηἷγ πᾶνε τεραγάεὰ ἱΐ 848 
Ἰἰάοϊαισγ. Αραΐπβὲ τπη|5. παῖ 18. βαϊὰ ἴῃ 
18ε 1πίγοάμοξίομ, βεςίΐοπ. 11.) πᾶν ὃς 
τείειτεὰ το. Τῇε δηρεῖβ ψογβῃίρρεά Ὁγ 
τῆς ἴα]5ε ἰδσμετβ δὲ ἴπε στοιχεῖα τ. 
κόσμον, ἀρχαὶ κ. ἐξουσίαι.---ἃ ἑόρακεν 
ἐμβατεύων. [1 μὴ ἰ5 ἰπβετίεὰ δες ἃ, ννε 
ΤΩΔΥ τγδηβαῖε νυν τῇ ΕἸΠΙοοῖς, ἱπ Ὦ18. φατε 
εὐϊιοηϑ, “ἱπιγυάίηρ ἱπῖο ἐπε πη ρ5 ννΒΙΟἢ 
με δίῃ ποῖ βεεη". ταίβ βῃουϊά ρτγοῦ- 
ΔΌΪ δὲ εχρίαἰπεά νυν τείεσεηος τὸ ἴῃς 
ἰμνιβι δῖε ννογὶ ἃ, νυν πο ἴεν ρτο- 
ξεββεὰ το ποῖά ςοπηπιυπίοη, ὃὰὲ ννϊο ἢ 
τ δ] ᾿ν85 οἰοβεά ἴἰο ἴπετη. ΕἸ] σοῖς 51}}} 
1Π|0 Κ8 ἘΠ15 γτεδάϊηρ ρίνεβ ἴπῸ θεῖε βεπβε, 
1πουρῇ δἀοριίηρ ἴπε οἴπεγ ἰη ἀεέεσεποεα ἴο 
τῆς εχίεγηδὶ ενϊάεηςε. Βυῖ Ῥαὺΐ οουϊά 
μαγάϊν ἤδνε Ὀγουρῆι ἰξ ἀραϊπβὲ ἴπεπὶ ἴΠδὲ 
πεν μιδὰ ξε!]ονν βῆ ἢ ψμδὲ [Π6γ σου]ὰ 
ποῖ 8ε6. Βὸγ τπὶ8 885 80 νυ ἢ 411 ν ΠῸ 
ψναϊκοὰ ὃν ἔα. ὙΠῈ περδᾶνε, ἐπετα- 
ἴοτε, ἰβ ποῖ πεῖρδι] το [πε βεπβε, δπὰ ἰβ 
ἀεβηιϊεῖν ἐχοϊυάεὰ Ὁγ τπε εχίεσγηδὶ ενί- 
ἄεποα. Ὑῆὲ ἴεχὶ ψίμους {πὲ περδῖϊνα 
ἷδ ΝΕΙῪ νατὶουβῖν ἐχραἰπεά. ἐμβατεύειν 
τρεδῃ8 ““ἴο βίδηά ροη,᾽" ἴπεπ “το ςοπλα 
ἱπίο ροββεββίοῃ οὔ ἃ τῆϊηρ, ““ἴὸ επίεσγ 

υροη,᾽" “το ἱπναάς,᾽" τπεπ ἴῃ ἃ ἄρυγλῖνε 
86ηδε “ἴο ἱηνεβραϊε". ϑίποε ἃ ἑόρακεν 
4150 ἰεπὰβ ἰΐβεῖ τὸ ἀϊδπιεισςδ!ν ορρο- 
5βῖτε ἱπτεγργεϊδιομβ, (πε ἐχερεβὶβ Ὀεςοόγηες 
ἀουδὶν υποετίδίη. τ πᾶν τε ἴδε 
τοῖη »8 πο ἢ σδπ θὲ δεὰὲπ ἢ τῆς ὈσάΣγ 
εγε, οσ ἰξ τῆδυ γεΐεσ ἴο νίβίοηβ ; ΠΟΥ τλᾶῪ 
θὲ οοπάεπιηεά 485 ἀεϊυάδεά ν᾽ϑίοπδγιεβ, οσ 
ἔος ἰδεῖς πιδίοσία!5πι. ΑἸογά δηὰ ΕἸ]|- 
οοἵξ τταηβίδιῖε “ τδικίηρ 15 βίδπα οἡ ἴδε 
τϊπρβ ν δισ ἢ ΒῈ δίῃ βεεη,᾽" δηά εχρίδιη 
παι ες Ὀεσοπιοβ ἂπ ἰημαδιϊδης οἵ ἴδε 
ψογὶὰ οὗ βίρῃι ταῖμεγ ἤδη οὗ ἔδιῃ. Βυῖ 
τῆε δὲ οὗ {δὲ ρεγίεσςε ἰβ ἀραϊηβδῖ ΔΠΥ͂ 
τείεσεηςε ἴο ἴπε οἰτουπιβίδποεβ οὗ ογάϊ πα συ 
1, δηὰ τπε τπουρμῖ ννουϊὰ ἢανε Ὀεεη 
ἴλι τῆοσα βίπηρὶν πὰ οἰεασῖν ἐχργεββοᾶ ὈΥ 
τὰ ὁρατά. ἀεπετγαῖν ἰξ ἰδ σδυρροξεά πὶ 
“ἢ τῃΐηρβ Ψῃϊοῦ με Πᾶ5 βεδϑῃ ᾿ πιδϑ5 
ἢἷδ νἱϑίοηβ. Ναζγίουβ νίεννβ δἂσὲ ἴπεπ 
τᾶκεη οὗ ἐμβατεύων. Μεγετ τγαπβὶδῖεβ 
“ἐρηιογίηρ ὑροὴ ψπαὶ πα μδ5 δεβεὶά," 
ἃπὰ εχρὶδίπβ τπαῖ, ἰπβίεδά οἵ δοϊάϊπσ 
ἔλβδι ἴο ΟἸτγίβῖ, με επίειβ ἰῆς σερίοπ οὗ 
νἱδίοπβ. ὅϑενεσαὶ ἱγαπβίδϊε “ἱπνεβεῖραι- 
ἱηρ " (Βεπξ., ατπαπι, ΕἸπά!., ΟἹ., ΗἩδαρι). 
ΤῊΙΒ 15 ργοῦδῦϊν πε Ὀεβὲ ἰγαπδίδιίοη οἵ 
τὴε ψνογάβ 8 πεν βιδπά, ἔος τε ἐγαπ814- 
τίοη “ ραγδάϊηρ 5 νἱβίοῃβ᾽᾽᾿ (ϑοά. αἀπὰ 
ἢ ΑΡΌὉ.) β8εεπὶβ ποῖ ἴο δὲ τε] εβίδο- 
Ιἰδῃεά. Ὑπὲ Παγβῆπεββ οὗ τε ςοτῃδίηδ- 
ὕοη, δηὰ υποεγιδίπίν οὗ με Ἴχερεβίβ, σῖνε 
τοῦς ῥγοῦὈΠν ἴο τῇς νίενν τπδλὶ πε 
ἰεχὲ πᾶβ ποῖ ὕξεπ Τοστγθοῖν ἐγαπβιλ τε, 
Αἴες ἰς μαὰ Ῥεεη Ἴςοπ͵εοτυτεά τπᾶῖ ᾿νε 
ββουϊὰ τεδά ἃ ἑώρα κενεμβατεύων, [ἰδ δι- 
ἴοοϊ ἱπάερεηεπεν βυρρεβιεὰ τῆε ἰδῖτεσς 
ψνοτὰ, δυϊ ἔος ἃ ἑώρα Ξυρρεκιεὰ ἐώ 
ος αἰώ [ϑοἁ. ἱπεοογγεοιῖῖν αυοῖεβ ἐδς 
ἐπλεηάδιοη 48 αἰῶρα; δηᾶ ἴῃ ΑΌΡ. ὈῪ ἃ 
τπιϊβρτῖὶπὶ να πᾶνε αἰώρα. ΕἸΙςοῖΣ ποῖ 
Οπἷν πιϑγερογὶβ 1ἰρδμιίοοι 5 ἐπιεπάδιου, 
Ῥυϊ ἄοεβ ποῖ ὄἼνεὴ πιεπτίοη Ταν]οσ᾽ 5. 
ἐώρα ἰ5 υδεά δοπηεϊπιεβ οὗ ἴπᾶὶ ψιο ἢ 
Βυβρεπὰβ ἃ {πίπρ, βοπηειπηεβ οὗ τπ6 ἂςῖ οἵ 
βυβρεπβίοη. “Ἶ}ἢ 1} 18 145: ϑεπβε," 1ἰφδῖ- 
ἔοοὶ 5γυ5, “ἰξ ἀαβοσῖθεβ ἴῃς ροϊβίπρ οὗ ἃ 
Ὀιγά, ἴῃε οδεῖηρ οὗ ἃ Ὀοδὶ οπ ἴῃς ννδίεσβ, 
1πε Ὀαϊαποίηρ οἡ ἃ τορε, ἀπά ἴδε [ἴκε. 
Ηεπος ἰἰ5 ἐχργεββίνεπεββ ῃεη υϑεὰ 45 
ἃ τιϑίαρπογ.᾽" κενεμβατεύειν ἀοε5. ποῖ 
δου! οὐςαγ, θυς ἴδε ςορτδῖς νεσὺ 
κενεμβατεῖν ἰδ ποῖ ἀποοτηπιοι. Α τς ἢ 
Ὀεῖίες επχεπάδιίοη, πόψενεσ, 185 τπαὶ οὗ 
Ὅτ. Ο.β Ταγῖοσ (ϑονγμαὶ οὗ Ῥκϊοίορν, νὶὶ., 
Ῥ. 130), ἀέρα κενεμβατεύων, “ ἰτελάϊης 
τῆς νοϊά οἵ δἱγ". [π δβ Ρέγφε Αδοίλ,2 Ὁ. 
τότι, ες βᾶγβ ἴπαι τπε ἙδὍρίηϊς ἐχργεββίοπ. 
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2ο. εἰ ὁπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν 
στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ " δογματίζεσθε, 

“Ἐγ ἴῃ ἴδε δἷγ ν τῆ ποιμίπρ ἴο ταβϑὲ ἀροη " 
τΑΔΥ Πᾶνε βυξρεβίεά ἴῃς ρῆγαβε ἴο Ῥδυ!. 
ΤΠ ἐπηεπάδιίοπ ἰβ δοςερίεὰ ὃγ ννεβῖ- 
οοἵὲ λπά Ηοτῖ, δπὰ τεραζάεά 28 ἴπε τπηοβὶ 
Ῥιοῦδθῖς ὉῪ Ζαῆπ, ννῆο βαγβ8 {πὶ δὰ 
ἴεχί 48 ᾿ξ βϑίδπαβ γεἰ 8 πο βεπβεὲ. [ἰ ἰπ- 
νοῖνεβ ἴδε οχηϊββίοη οὗ ἃ βίηρὶε ἰεἰζοσ, 
ἃηὰ δἰ πουρῇ ἴπε ῥγονίποε οἵ ςοη)εςίυγαὶ 
επηεπάδιίοη ἴῃ ἔπε Νεὲν Τεβίδπιεης ἰβ 
νεσυ σαβιίσιςιοα, γεὶ ϑυςὴ ἃ 8110 25 18 βυρ- 
εβίεα τῇδυ νεσΥ δαϑιϊγ πᾶνε Ῥεεῃ πιδι 
ξ ῬΑυ] 8 διηδπυδηβὶβ οὐ ἃ ΝΕΓῪ ΘΑΥΪΥ 
φοργίβι. ΕἸεϊὰ ὑγρεβ δβ ἃ αϊδὶ οδ)εςτίοπ 
δαὶ “κενεμβατεύων ἰ58. ἃ ὑοχ ημῖϊα, τε 
ἱην!οίδὉ]ε ἰαννβ τεριυ αιῖὶπρ {Ππ8. οἶ488. οὗ 
φοπηροϑβῖῖα νεγῦβ βίδιηρὶπρ κενεμβατεῖν 45 
τπε οηἷγ Ἰερτυτηδῖα, 48 ἰδ 15 ἔπε ΟὨἱ]γ εχίβι- 
ἴῃ, ἴογηι᾽" (ἰος. εἰέ., Ὁ. 198). Γἰρπεοοι, 
Ὅη ἴδε ᾿ςοηίσαγυ, δββεγίβ τῃδί ἰξ ἰβ υποδ]ες- 
ἘΙΟΏΔΌΪς ἰπ ἰΐδε!. Ενεπ ἰ{ ΕἸεἰά 5 οτείεϊ- 
οἶδ Ῥὲ δάπιτιεά, ἰξ ννου]ὰ δε θεῖϊζες ἴὸ 
τεδὰ ἀέρα κενεμβατῶν τπδη το τεϊδίπ {πε 
ἴεχι. [{π{πὲ επιεπάδεοη ἰ8 οοσγεοὶ, Ρδυΐ 
18. δββεσγίίηρ τῆς δαβεῖεββ οπαγαοῖεσ οἵ ἴῃς 
ἔαῖδε τεδοβίηρ ; ἀπὰ 41] γείεσεπςε ἴο νἱβίοπβ 
ἀϊβαρρεᾶσβ. -- εἰκῇ βῃπουϊά ῥγοῦδοϊγ, ἱπ 
δοοοσάδηοε ἢ Ρδυ] πα υϑᾶρο, Ὀε οοη- 
πεςιεά νἱἢ τῆς Το] οννίηρ ταῖπετ ἤδη τῃς 
φτεοεάϊηρ ννοτάβ. [11 ΠΊΔΥ τπεδῃ “ ρτουηά- 
ἰδβϑὶν " (Μεγν., ΑΙζ,, ΕἸ!., ΟἹ., Ηαυρι, 
ΑΡ0.) οὐ “Ψίουϊ ταδυϊ " (ϑοά. δηὰ 
οἰδεῖ). Τδε ἰδίζεσ ἰβ ἴπε βεῆβε ἰῃ Οἱ]. 
1. 4, ἵν. 1,1 Οοζ. χν. 2, ἔοχῃ. χίϊ!. 4, 
δαυῖ, βίπςε ἰξ ἀοεβ ηοῖ βυϊϊ φυσ΄., ἴῃς ἔογπηεσς 
ἰ5 ἴο θὲ ργείεσγεά πεγε. --φυσιούμενος : οὔ. 
1 Οος. νἱϊ. σ ἡ γνῶσις φυσιοῖ, χίϊ!. 4. 
Τμεν Ψεῖε ρυῆεά ᾧρ ὉΥ 4 βεπβε οἵ 
ΒΡ᾽ γιϊυ4] δηὰ ἰῃτε!]!εσῖυα] ϑυρετγίοτιγ.--- 
ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ: “ Ὁγ ἴπε 
τηϊηὰ οὗ πίβ ἤεβῃ ". Τῆς τηϊπά ἱπ τη 8 
ςᾶβε ἰ8 ἰοραραςα 88 ἀοπχϊπαιεὰ ὃν πα 
βεβῃ. ϑοάεςη, ἐο]οννεὰ ὃν ΑΡδϑοῖϊ, βαυβ 
τας ἴδε νοῦς 45 ἃ πδῖυγαὶ δου] 18 
εἰ αν ἱπάϊβεγεηῖ ἴῃ 56], ἀπ 80 πΊΔΥῪ 
βίδηά [υδὲ 45 νν 1] υπάδγ ἴπε ἰπῆυεποε οὗ 
σάρξ 45 οἵ πνεῦμα. Βυῖ ἰπ τῃε πιοβὲ 
ἱπηροτίαπι ράββαρε, Κοπῃ. νἱΐ. 22-25, ἰϊ ἰ8 
δε πίρδεν παίυγε ἱπ τῆς υπτερεπεγαῖς 
ὙΠ ἢ νναρεβ υηϑυςοαββίαϊ σοηβίος νυ ἢ 
πε σάρξ. Αἱ {πε βᾶπιε τἰπγε ννὲ 866 ἔγοτη 
Ἐρῇ. ἵν. 17 τπαὶ ἴὲ οουϊὰ Ὀεσοπιε νδὶπ 
δηὰ δ᾽ πη] 688 ἀπὰ ἐνεη (ἔοπῃ. ἱ. 28) τα - 
Ρεοῦαῖε. Τῆς οποῖςε οἵἉ {πε ρῆγαβε Ὦσγε 
8. ῬγΟΌΔΟΪΥ ἀϊςιαῖεά ὈΥ Ῥδιυ}8 ννἱϑῃ: ἴὸ 
ἀχῖνε ποπῖε ἴπε ἴδςι ἴπδλὶ τπεῖγ ἀβοεῖοῖδπὶ 
δηὰ δηῆρεὶ ννογβῆϊρ, 830 ἴδ ἔγοπὶ βεουγίηβ 
88 ἴπῸν ἱπιδρίπεά τῆς ἀεβιγυςτίοη οὗ ἴδε 
βεβῆ, ργονεά {παῖ ἰξ ννὰβ Ὁγ τῆς ἤςϑβῃ {πὶ 

{πεν Ψετε δτοσεῖπες ςοπίσο]]εά, ἐνεη τὸ 
ἴδε πιϊηὰ ἰ(86}{, νν μἰ οἢ βιοοὰ ἔδγιμεβὲ ἔγοπι 
κι 

νεῖ. 19. [γρεῖὶν ρᾶγα! αὶ τὸ ΕΡΏὮ. ἱν. 
15, 16. Ῥδὺυ] ὑτγος: ἴο Ροΐπε οὖ ἔπδὶ 
80 ἔα ἔτοπι βεουγὶπρ βρίγιτυδὶ στον οὗ 
ἃ δίρῆες ογάεσ, πε δίβε τεδοπίηρ, ὈῪ 
Ἰοοβεπὶπρ ἴδε ποῖά οἡ Οἤτίβῖ, ργενεηιεά 
ΔΩΥ ρτοννῃ αἱ 411], βίπος ἰξ οὐβισυςϊοὰ οὗ 
βενεγεὰ ἴῃς νεγυ Ἵσπαππεὶ οἵ βρίγίτυδι 1{{π. 
--ὠκ͵αὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν: “᾿ἀπὰ ποὶ 
πο άϊηρ ἔαβε τπε πεαά ". Εογ τπἰ8 βεῆβε 
οὗ κρ. ψνἱἢ τπε δοουβαίίνε οὐ. ϑοης οὗ 
Θοηρβ ἰἰϊ. 4, ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ 
ἀφῆκα αὐτόν. [τ 18 οἴεατ ἔτοπι (Πΐ8 τὶ 
ἴδε ἔδ!8ε τεδοῆεγβ ννεγε ΟΠ βιίαπβ. ὙΠΕΥ 
ἀϊά ποὶ ργοΐεββ ἴο ἴᾶνεὲ πὸ ποῖά ὕροη 
ΟἾἩγίῖβε, δυς πεῖς ποῖά νν48 ποῖ ἤἥγτῃη. ΑἹ] 
πε δυρρ εβ οὗ 1|π ἀπὰ ἐπεῦρν ἢονν ἔτοπι 
τε Ηεδά, 8ο ταὶ ἴοοβε ςοηηεχίοη ἢ 
ἰξ ἱπνοῖνεβ βεγίουβ ἰοββ δῃὰ ποὶ ργοργεβδ 
π ἔπε βρίσίτυ δ] 3ε. 1 [8 βίρτιϊδοδηι τπδῖ 
δεζγε εδοῦ πιεπῖροτ ἰβ τεςορηϊβεᾶ 848 Ππαν]η, 
8η ἱπιπιεάϊαϊε γεϊδέίοη ἴὸ τε Ηεδά.--- 
οὗ : ποῖ πευῖετ, τεξεσγίπρ ἴο κεφ., ἴοσ ἐξ ἧς 
νψουϊά πᾶνε Ὀεεη τῆογε ἡδίυγαὶ, Ὀυϊ “ τοτη 
ψ ποτὶ ". [τ βῃουϊὰ Ῥὲ ςοππεοιεά νυν 
Ῥοῖδ ρατγιοἰρ!εβ.--- πᾶν τὸ σῶμα: “τῆς 
ὙΠΟ Ὀοὰγ ᾿". ΑἸΤογά ἰαίκεβ ἰδ “"τπε θοὰγ 
ἴῃ 18 ἜνεσΥ ρασγι," δυῖ ΕἸ]ςοῖς ἀεπὶεβ ἴμδὶ 
ΔῺΥ ἀϊβεϊποιϊίοη δείΐνεεη τὸ πᾶν σῶμα δληά 
πᾶν τὸ σῶμα οδη ὃς 5αίεῖγ ἄγαν. [ἰ 15 
τῆε Ὀοὰν 48 4 ψνδοῖε παῖ ἱπογεδβεβ, δηὰ 
ἴδυβ Ῥδὺϊ οοπάστηηβ ἵἴπε τεπάδηςϊεβ ἴο 
ἰητο!]!εοῖυαὶ οὐ δβρίγίτυ8] εχοϊ υδίνεηςββ, 
ΨΒΙΟἢ οτρρὶς αἰϊκε τῆς ον δπὰ πὰ 
τηεπιρεῖβ ΠΟ Ὄχμὶδὶς δυςἢ τεπάεποϊεβ. 
Α8 1818 ἴπογεᾶβε ςοπείπυεβ ες ἢ πηετη ΕΓ 
Βῆδγεβ ἱπ ἴμε δοάγ᾽Β Ῥγορτεβϑβ.---διὰ τῶν 
ἀφῶῦῶν καὶ συνδέσμων. 1ΠἸρΡὨτοοι ρῖνεβ ἃ 
νΕΓῪ ]1 ἀϊβουβδίοη οὗ ἴπ68ε ἴειτηβ δηὰ 
τπεῖὶγ υ8ὲ ἰπ πηϑάϊοϑ! ψτίιεγσθ Ης ἴγδῃ8- 
Ἰαῖεβ “ τπτουρὴ τπε ἠυποῖυγεβ δπά 1ἰρα- 
τηβηῖβ". Νὸ ἄουδὲ ῬΑ} 8 ἰδῆρυάρε ἰ8 
Ῥορυΐαγ, ποῖ ἰεοππίςαὶ. Ηβ ἰβ8 βρεδκίπε 
οὗ τῆς πηεᾶπβ ΌὉῪ νΠἰςἢ τΠς νατίουβ ρᾶγὶβ 
οὗ τπε Ῥοὰν ἅγε βυρρίἰεὰ ἀπά Κηϊὶ ἴο- 
βεῖμες. Μεγεττδκεβ ἀφ. (0 πιεδῃ βεηβᾶ- 
τίοη8 οὐ πέγνε ἱπιρυΐβεβ, θυὰϊ να ἤᾶνεὲ πὸ 
ενϊάεποε ἴον 188 τηεδηΐηρ ; ποζ 18 ἰϊ δαϊῖ- 
ΔΌΪῈ δοζε, ἴοσ ἴῆεοσο ἰβ πο γϑᾶβοῃ ἴοι 
τείειτίηρ ἀφ. ἴο ἐπιχορ. ἀπά συνδ. ἴὸ 
σννβιβ. Νὸο εχρ᾽δπδιίοη ἰ5 ρίνεη οἵ ἀφ. 
κι συνδ. ὅοπιε {Ππκ οὗ τς Ἡοῖΐγν 5ρίτίι, 
οἴμετβ οὗ Ὁγοιῃεγὶν ἴονε, οἴ πεγβ οὗ πηϊπίβ- 
ἴετβ. Βυΐῖ ρῥγοῦδοϊν ἰπ Ῥδυ} 5 πλὶπὰ πὲ 
ἀϊὰ ποι ςογγεβροπὰ ἴο Δπυτπὶπρ ἀεδηϊκεῖγ. 
-ὠἰπιχορηγούμενον καὶ συνβιβαζόμενον: 
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θίγῃς, 22. (ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ 

αἱ. 48, χἰ!. ἡ ἀποχρήσει), κατὰ τὰ “ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων ; 
20 (ᾳυοῖ.) 
ἴῃ ΝΙ. 

Ὁ ΟἿγ πεσε ἰη ΒΡ. ΟΚ. 
διδ.} ἢ ΝΙΤ. 

“Βεΐηρ βυρρ!εά δηά υπίϊτεὰ ", Οἴεη ἴδε 
ΒΌΡΡΙΥ 8 τδουρῆι το ΡΒὲ οἵ πουτὶ Ξῃπιεπῖ, 
δυῖ ρΡεῖπαρβ νὰ βῃουϊὰ ἱπίεγργεϊ πιοσα 
δεπεσγαιν οὗ 116. ἀφ. κ. συν. ἅτε τῆιυ8 
ἴδε πιεάϊα τπγουρῃ ΨΠΙοἢ 16 15. οοπι- 
πιυπίςαιεὰ δηά τπε ἀρ οὗ ἴδε οτξϑη βπὶ 
βεουτεὰ.--αὕξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ: 
“ἸΠ)οσεάβοῖῃ νἱτπ της ἱπογεᾶβε οἵ αοά ᾿"". 
Θεπεγαῖν αὔξ. τ. Θ. ἰΒ εχρίαἰπεὰ το πηεᾶῃ 
τῆε στον πο ἢ Οοὰ ρῖνεβ (οὐ. τ Οος. 
11. 6). Αγραίηϑβὲ τϊ5 ἰ8 πὰ ἕδος τῆι ΟΠ γῖβὲ 
18 ταίειτεἃ ἴοὸ 45 (ῃε βοῦγος οἵ ρτοντῇ. 
Ννὲ πιᾶν Ὀεῖϊες τᾶκα ἴἴ "ἃ στον τῇ βυςῇ 
85 Οοὰἂ τεᾳυΐγεβ ̓̓  (Ο]., Ηδυρι). 

Ψψεγ. 2οθ. Τῆς Αροβιῖε, γεςϑ!] ως ἐμ επὶ 
το ἴδ εἰπε οὗἁ τῃεῖγ ςοπνεγβίομ, ροιπῖβ ουῖ 
δον ἱποοπβιβίδης νὴ ἃ ἀεαῖῃ ἴο ἴῃς 
εἰεπιεπῖδὶ βρίσιῖβ ΔΩΥ βυ πηϊββίοη ἴο οσγάϊ- 
πᾶποαβ βεϊοπρίηρ ἴο τπεὶγ βρῆεσε νουἹὰ 
Ῥε. Τῆς ἀεαὶ οἴεμε δεϊίενεῦ νἢ ΟἩγῖδε 
8 ἃ ἀεδιἢ ἴο ἢἰ8 οἷά γεϊδιϊοπϑβ, ἴο βίη, 'ᾶνν, 

ἱππ, τὰς ψνοσῖἃ, [τ ἴβ ἃ ἀθδίῃ ννδίςἢ 
Ἡγὶδὶ 5 Ηἱἰπηβεῖῖ ὑπάετροης (Εοπι. νὶ. 

10). Ηετε ἰξ 18. βρθοίδιγ {πεῖς ἀθδι ἢ ἴὸ 
τε δηρεῖβ, ὑῇο πδά συϊεὰ {πεῖς οἱά [1ξε, 
δηὰ ὑυπᾶεσ Ψψἤοϑε οπαγρε ἴῃς [ψἂνν ἀπά [5 
ΠΟΓΕΠΊΟΠΙΕΒ ΘΒρθοίδ ἷγ βίοοά. ὙΠεῪ παὰ 
ἀϊεὰ ννὴἢ ΟἾγίβι τὸ Ἰερ8]18π|, πονν αὐϑυγά 
τδεη ἕο ογάϊπαποεβ ἴο δε ἱπηροβεὰ ὕὑροῃ 
1 επ|.---εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ: “ΤΠ, 45 
ἰ8θ τῆς οᾶδε, γοὺῦ ἀϊεὰ ἴῃ υπίοη ἢ 
ΟΠ σῖβι ᾿. Υὲδ δογίβὲ ροϊπιβ ἴο τῆς ἀεῆ- 
ηἰϊο ἑδοῖ, ννῃϊσ ἢ τοοὸκ ρίδςε οὔσας ἴοσ 8]]. 
τ νν48 ἴῃ υπίοπ ἢ} ΟΠ τῖβι, ἔοτ τπ5 ΠΕῪ 
ψνεγα 80]ε ἴο τερεαῖ (ἢ γίβι᾽β οὐνῃ Ἔχρεσί- 
εηςο.--ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμον. 
Τῆα υὑβὲ οὗ ἀπὸ 1 ἀποθν. Εχργαβδεβ 
ΤΟΙ ΒίσοηρΥ ἴπᾶη τπῸ ἀδῖϊνε (45 ἴπ 
Κοπι. νἱ. 2) ἴπΠε σοπιρ! εἴεπεββ οὔ Πα βενεσ- 
πος, ἀπά δὰάς τῃε ἰάδα οὗ εβοᾶρε ἔγογῃ 
ἴδε ἀοπιίπίοη οὗ ἴῃς ρεγβοπδὶ ροννεγβ. Οπ 
στ. τ΄ κ᾿ 866 ποῖξ οἢ νεΐζ. 8.---ς ζῶντες 
ἐν κόσμῳ. ἘοτΊΠε ἀφαιῇ οἵ ἴπε ΟἸ γι ϑιΐδη 
ἢ ΟἾγῖβε ἱποῖαε8 ἢἰ5 οτυς χίοη ἴο τπῈ 
νψνοσ]ά (6 4]. νί. 14). ὙΠε νουὶά ἰβ στυϊεὰ 
ὃγ 1Πε8ὲ δηρεῖβ ; θυ ΟΠ τίβεῖδπβ θεϊοηρ 
ἴο τῃς6 ννοσ]ὰ το ςοπια (τ΄. τ. μελλόντων, 
νεῦ. 17), ΨῃΪοἢ, 45 ἴῃ δυΐπογ οἵ ἴδῃς 
Ερίδβε]ε το τ1π6 Ηεῦγενβ τ6}}18 υ8, ἢα5 ποῖ 
δεδη πιδάε βυδήεοι ἴο τη6 δηρεῖβ. ϑίπες 
{πὲ ν νγεγα 831}}] Πνὶτρ' ἰπ ἴπς ρῃγϑβιςαὶ ννοτ] ἃ 
κόσ. [8 ενϊάεπεὶν δὴ εἰς! βεπβε.--- 
δογματίζεσθε πᾶν ὃε πιϊάάϊε, “" 5Ξιδ)εος 
γουγβεῖνεβ ἴο ογάϊπαπεαβ," οἵ ρϑββῖνα. 
ϑίπςε δὰ] ποννποζε βαυβ τῃδὲ τῃε σεδάεσβ 
δὰ δοςεριοὰ (ἢ [4186 ἰεδοῃίηρ, {πε ἰαϊῖεσς 

ς Νοὶ εἶδεβ., οαἷγ δεσε δηὰ Μδαῖίι. χν. 9 -- Μδασκ νυἱΐ. 7 (ᾳφαοὶ. αἰδο στ 

ἰ8 θεϊῖῖοσ : “ ΝῊ δἵε γε ργεβογιθεὰ ἰο 2" 
(Μεν., ννίπεσ, Ηοξῃ., Εἰπάϊ., Ηαυρι.) 
ΑἸξοτά αἷβο ἰδκεβ ἰξ 25 ἃ ρᾶββῖνε, δαῖ 
τπίηκβ ἰτ ᾿πιρῖ1ε8 ἃ Κκεεποσ σεῦυκε τμ8π τῆς 
τοϊδάϊε. Ὑδε πιϊδάϊε δβϑεσίβ γδίμεγ [μᾶς 
πεν δαά βυδπεὰ, ἴδε ραβθῖνε πεεὰ 
ΟΠΪΥ ἱπιρὶν, ποῖ τῃεὶγ βυ δπκββίοπ, θὰ μας 
{δεῖς τεβίβίδηςε πρῆς ἢανε εξ τῆοσγε 
επεῖρεῖίς. Ι{{τἢετα ἰβ Ὀίδπης ἰτ βεεπιβ ἴο 
δὲ βρμῖεσ. Τῆς νετῦ δογματ. ἰ5 ΠΒοβοη 
ὙΠ τείεσγεηςε τὸ τοῖς δόγμασιν ἰῃ νεῖ. 14. 

ες. 21. Τῆε ρῥγεςερῖβ ἢεσε φυοϊεὰ ἃσεὲ 
ἴδμοβε οὗ τῆς ἔαϊβε ᾿ἰεδςῃοῖβ, δπὰ δῖος, οὗ 
οουζβε, φιοϊεὰ ἴο θεὲ ςοπάεπηπεά, ᾿πουρ ἢ 
τῃεῖγ πηεδηΐηρ 158 Ἰτεχυεπεν τηϊσαπάες- 
βίοοἁά. [ὲ ἰβ ποῖ βαϊὰ ψδαὶ τῃίηρβ ἅγε 
τυ ργομιδιτοὰ, Ὀὰϊ ἰἢς ςοηΐεχὶ βυρρογῖβ 
ἴδ τοΐογθηςα ἴο πιϑδῖβ ἀπά ἀγίηκς, πὰ ἐβ 
οοηπῆτπιεὰ ὃν μηδὲ γεύσῃ. ὙΤΒετῖε ἰδ πὸ 
ΤεΆβου ὑνῃδίδνεοσ ἴο 500 δὲ τδογα 15 
Δ᾽Υ τεΐδεσεποε ἴο ἃ ργοδιδιτίοη οὗ βεχιδ] 
τεϊδιϊοηβ.- -μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ 
θίγῃς. “᾿Ηκαπάϊε ποῖ, ποτ ἰδϑῖε, ποσ ἐνε 
τους." ὙΠετε ἴβ ρεγδδρ8 ἃ ρτδάδιίοη ἴῃ 
πε ογάες ἔτογη Ἴςοᾶγβε ἴὸ πῖογε τεβπεά 
Ἄοοηῖδοῖ. 

νεῖ. 22. ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ 
ἀποχρήσει. Αὐυρυβιίπε ἀπά ΟΔΙνίη τοοῖκ 
ἅ 45 τηεαπίηρ τῆς ογάϊπδποςβ γεΐετσεὰ ἴὸ 
ἴῃ νεῖ. 20, ἀπά εχρ᾽αἰπεὰ τῆς ννογὰβ ἃ5 
Ῥαυ] 5 τεβιϊδοη, “ 411 ψν Ὡς ἢ ογάϊπδηςο5 
Ιεδά ἱπ τῃ εὶς υδ8ε ἴο βρίγίτυδὶ ἀεβεγυςτίοη ᾿". 
Βυϊ ἀποχ. πιεδῃβ πιυςἢ πιοτα ἔπᾶπ ὑ86, 
ἐξ τῆςδῃβ ἀῦυδε οἵ υϑὶπρ ὑρ ; δηὰ ἅ τείεγβ 
τῆογε παῖυγα! ἢν το ἀπε ῥγομίδιτεά τὨϊπρε 
ἴλη ἴο ἴπε ῥγοβιὶ δἰ τίοηβ ; ννῃ 1 [πε βεπβε 
ψνουϊὰ Ὅὲ ςοτηρίεϊς ἰξ τῇ ἀποχ. ννεῦε 
οπιττεὰ. Α πιυςῇ πιοτγε αδἰίγαςῖίνε ἱπίεγ- 
δ τὰ τὰ 8 ἴπαι οὗ Ὀε Ννεῖῖε ((ο] ον εᾶ 
Ὑ Οτίπηπι, ΟἹ. απὰ οἵπεσβ). Ης τεραγάς 

18ε ψγογὰβ 48 ἃ οοπεϊπυδιίοη οἵ τῆς ἱπ͵απο- 
τίοηβ οὗ ἴδε ἔδβε τθδοἤογβ, “ 411] νης ἢ 
τοΐπρβ ἰεπά ἴο βρίγίτι4] ἀεβιγαςτίοη ἴῃ τς 
ἃουδε᾽. Τα βεῆπβε Ψ 1} ἴπὲπ Ῥὲ τδδὲ 
ςεγίδίη πηεδῖβ δηὰ ἀγίπκβ ἂζεὲ ἰογδιάδη, 
Ῥεσδιβε ἴῃς ἀθυβε οὗἔἁἉ τπεπὶ ἰεδἀς ἴο 5ρίτγί- 
ἴυα!]! ἀεδισυςείοη. Γϊρμιίοοι βαγβ “τῆ ϊ8 
ἱπιεγργείδιίοη, ποννενεσ, ἢ85 ποιμίηρ ἴο 
τεοοτηπηεπὰ ᾿ς". ΤῊ ἰ8 ρεγῆδρβ ἴοο 
βίτοηρ, ἴοτ οὐ ἴδε υὑϑυ8] νῖονν κα' ᾿ 
ἀνθρώπων (οπιεβ ἱπ ἀννκιναγάϊυ, 85 [5 
Ρίαςε ἰβ δἱ 1π6 επὰ οἵ τῆς ρῥγοδιδιτίοηβ. 
Βυὶ ᾿ξ πιυβὲ Ὀα τε]εοϊεὰ. ΤΒΕ ἰγαπβίδιοη 
ἰβ ἃ {π||Ὲ βιγαϊπεά, δηά ἴὶ τνουἱὰ ἥανε 
Ὀεδῃ τῆς ΒΙΠΊΡΙΕΓ ἴο βᾶὰῪ “ἴῃς υϑεὲ οὗ 
18ε86 τπὶπρ8 18 ἀεβίγιςτινε ", [1 15 ἸΠεγε- 
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23. ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν “ὁ ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ἀ Οὐἱν Βετε 
ταπεινοφροσύνῃ καὶ " ἀφειδίᾳ σώματος οὐκ ἐν τιμῇ τινί, πρὸς ο Βῖρ, 
“πλησμονὴν τῆς σαρκός. 

1 80 [1.η.], Τ., Τα. [ΝΝ.Η.}], ΕΙν., νν8. ἢ 411 ἀτεεκ Μ898. εχοεριὶ Β. 
οπλτιοὰ ὃγ Β, πὶ|, ΟΣ. (1[.41.), ΗἸ]. 

ἴοτε θεβὲ ἴο δάπεσζε ἴο τε Ἵοοπισῆοη νίεν, 
δηὰ ἰγαηβίδϊς “ 411} νης ἢ ἘΠῖπρδ σὲ ἴὸ 
ῬεγΒἢ 18 τΠ6 υδίηρ ᾿. Ὑῆα πιεδηίΐηρ ἰ8, 
ἀπε, {δὲ ἢ σοπδυπιριίοη ἴδε ἑογοι ἀάεη 
τηρδῖβ δηὰ ἀγίπκβ ννεσε ἀεβεϊπεά τὸ ρογίβῃ. 
ΤΙ Ϊβ ἱπξεγργείδεομ 85 τῆς δἀνδηίαρε οὗ 
Ῥείπρ' οσοιδῖς, ἔοσ ἰξ τῆτοννβ οπο βίάθς οἵ 
Ῥαυ} 5 τεξυϊδιίοπμ ἰπῖο ἃ ἴεσβε ρασεπιῃεβίβ. 
Ηϊ8 δισυπηεπὶ 8, ἰΒ 656 πηδδῖβ ἀπά ἀγίηκβ, 
οὐ ΨὮΙΟΝ ἔπε ἴδίβε ᾿εδοπετβ ἰδὰῪ βυςῇ 
Βἴσεβϑ, ἅζε οὗ πὸ βυοἢ ἱπιροσίδῃςε, ἴοσγ ἴῃ 
πε παῖυτε οὗ πίη ἴπεν Ρεγίβῃ ἴῃ τπεὶς 
νεῪ υ86. ἢ Μὰ οἂπ δπηϊπιαῖε τ επὶ 
1ΠῈγ σαπποῖ στυ]ε υ8. Τῆς νογάβ Βπουϊὰ 
Ῥὲ ἱποϊυάεὰά ἰπ Ὀγδοκεῖβ.---κατὰ τὰ ἐντάλ- 
ἰφῆρν καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων: ἴο 

τάκεη ἢ δογματίζεσθε. ΤῊΐΒ 5ῖαῖο8 
πὲ οἴπετ εἰάε οὗ ῬΑυῈ τεζυϊτδτίοη. Τῆς 
Ῥτεςαρίβ ἅσε ποῖ οἷν Ἴοοποοῖπεά ψ ἢ 
τηΐϊπ 58 ἀεβεϊπεά ἴο ρεγίβῃ, πεν πᾶνε {πεὶγ 
βουζοα ἰῃ πυπΊδη ςοτητηδηἀπηεηίβ. Γἰρῆι- 
ἴοοῖ ΔΡ1ΪΥ ροϊπβ ουῖ ἴῆε βιγ Κίπρ ρᾶγα! εἰ 
δεῖνεεη ἴπεβε νογὰβ οὗ Ρδυὶ] ἀπά ἴβοβε οὗ 
Ομ γῖβε οηυ ἀεῆϊεπιεπὶ (Μασ νὶ}.). Βοιἢ 
δῆρυς ἴτοπὶ ἴπε ρεγβῃβΌ]επ 88 οἵ πγεδῖβ, 
Ῥοῖῇ ττεᾶὶ ἔπεβε ἐπιηρβ 48 ἰηάϊεγεπε ἴῃ 
τῃεγηβοῖνοβ, ἀηὰ Ὀοτῃ αυοῖς ἰβαδῃ. Ενεη 
1ποὺρἢ ἴπεβα ργεοερὶβ ἀγα ρδγίδ!ν ουπά 
ἴπ (16 Ο.Τ., {πεν ἃγὲ τὶ μεν Τα! εὰ ῥγα- 
ςερῖδ οὗ πλεῃ, Ρδσεϊν Ῥεσαυβε πεν ᾿νεπὶ 
Ῥεγοηὰ νῆδί ἴξ επ)οϊπεά, ραγὶὶν θεοδυβε 
πεῖς οὐ]εοὶ ἰ8 ἀϊδεγεπι. 

γες. 23. ἅτινα: ἱ.4., ΜὨϊς ἢ ςοπιτηδηά- 
τηεηῖβ δηὰ τεαςπίηρ3. --- λόγον σοφίας. 
ὙΤΠΒ πᾶν δὲ ἴάκεπ ἴῃ τῆς βδεηβε οἵ “ἃ 
ννοσὰ οὗ νυἱϑάοπ," ὃδυῖϊ ΙΒ πὸ ἴπποῦ 
τυἢ. ΟἸἾΒεῖβ ἐγαπβϑίδίε " ἀρρεάγδηςς οὗ 
ννἱϑάοπι " (Βεηρ., θεὲ ΝΝ. δηὰ οἵδεσβ). 
Βυὲ {Π18 βεεπὶβ ποῖ ἴο θὲ ἃ πχεδηΐπρ οὗ 
λόγ. ΚΙδρρετγ᾽β ἱἰγδηβίδιίοη, “τεάββοη ᾿" 
οὐ “ στουπά,᾽᾿ για! 8 πὸ νὲγν ροοά β8εῆβε. 
[18 θεβῖ, ννἱτἢ πιοβὲ τεσεπὶ ςοπηπηαπίδίοσϑ, 
ἴο ἰταπβίδῖε “ἃ γτερυϊδιίοη ἴοσ νυνυϊβάοπι ᾽". 
μέν ἰ5 ποῖ (οἸοννεὰ ὃν δε, Ὀυϊ τΠὶ8 15. ποῖ 
υποοτηπιοη (Ξε ΟΝ Ἰπεῖ- Μουϊίοπ, ΡΡ. 719- 
γ21). --- ὃν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπεινο- 
φροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος. [τ ἰ5 
ἱπιροββίθ]ε ἴο ςοππεοὶ σώμ- ν»ἱ ἢ 411 τῆτες 
ἀδίνεβ (Ηοίπι.), 15 δὴ Ῥείοπρ οπἷὶν ἴο 
ἀφειδίᾳ, ννῖπ νυ οἢ ἴς 15 ςοππεςίεὰ 845 Δῃ 
οδ]εςῖῖνε ρεπίτῖνε, “ βενεγν ἴὸ ἴπε 
Ῥοάγ ". ΙΕ καὶ ἰ5 τεϊαϊπεὰ Ῥείοτε ἀφ. τπε 
8εη86 οὗ {πε δδγίϊεσ ἀδιῖνεβ 5 ποὶ αἤεοϊεά. 

ε Οπΐγ Βετθ 
ἴ Ν᾿ 

καὶ: 

1, ποννενεσ, ἰἴ 18 οὔτε ἘΠ εῖγ ΒΕ 56 τη ΔΥ 
Ῥε αὔεοιεά, [Ιἐ 8 ροββίδ!ε ἴο ἴδκε ἀφ.» 
Ἰπεη, 48 Δῃ ᾿πβισυ πη] ἀδτῖνε ἢ λόγον 
ἔχοντα. Βυΐϊ ἰϊ ἰβ Α'δο ροβϑβίδ]ε ἴο ἴακε ἴξ, 
ψ ἢ Ηδυρί, 88 Δη ἐχρίδπαίοσγυ ἀρροβίτοῃ 
ἴο ἴπε εατίεγ ἀδεῖνεβ. [π 1818 σᾶβε ἐθελ. 
δηὰ ταπ. πᾶνε ὈοΪἢ δῃ δβοεῖὶς πηεδηίηρ. 
Ακαϊπϑὲ τΠϊ5, ποόννενεσ, ἰβ τῆς ἕδος [παῖ τς 
ψοσὰβ σάπποῖ ὃὲ βερασγαῖϊεά ἔτοπὶ ἴῃς 
ΡΆΓΆ11ε] ἐχργεββίοηβ ἱπ νεσ. 18. Τῆΐδ 
866 ΠῚ8 ἴο ἢχ ἴπε βεηβε οἵ ἐθελ. 48 ἃ νοσ- 
881} οὗ Δηρεῖβ, ννῃϊοῃ ννῶβ ποὶ σεαυϊγεά οὗ 
τε, δηὰ ταῦ. νν}]}} πγθδῃ ννῆδὶ 1 ππεᾶπὶ 
ἴῃ νεσ. 18. ἐθελοθρ. οοουτβ ποννῆοζε εἶβε, 
πὰ ννᾶβ ῥγοῦδοϊΥ οοἰπεὰ ὃν Ρδυ!. δ᾽ π|)ῖ- 
ἴατ οοπηρουπάβ ψεγα ποῖ υπυδυλὶ, δηὰ 
ξϑῃεταγν που ποὶ ἱπνασίδοϊυ, πδὰ ἃ 
δὰ β8επβε. Τῇ 8 ςΟΙΏΠΊΟΠΙΪΥ βιιρροβεὰ 

ἴο δἴίδοῃ ἴο τη ϊβ ννογά, Ὀχϊ ἴῃ Δτν οᾶβε ἰξ 
Βεῖβ ἃ δαά βεῆβε ἔἴτοπὶ 118 ςοπίεχι. ἀφ. 
σώμ. ἰς τ8ε οἰεατεβὲ δεβεζίίοη ννε πᾶνε οὗ 
{πε βοετὶς σμπασαςῖοσ οὗ ἴῃς [2156 ᾿εᾶςἢ- 
ἰηρ8.---οὐκ ἐν τιμῇ τινί, πρὸς πλησμονὴν 
τῆς σαρκός. ἼΠεδε Ψοτάξ, Πίος ςοη- 
βίϊταϊε [Π15 νεγβε οἠς οὗ {με πιοβὶ ἀϊβῆουϊε 
ἰπ {πὸ Νενν Τεβίδπιεπίῖ, δᾶνε τγεοεϊνεὰ 
ΝΕΥΥ νδτίουβ ἐχρ᾽ δηδιϊοηβ. [ἰ ἰ5 ἀϊβρυϊεὰ 
ννὨεῖπεῖ οὐκ ἐν τιμῇ τ. 5ῃουϊάὰ δε ςοη- 
πεοϊεά νὰ τῆς ρῥτεςεάϊηρ οτ (οἸ]οννίης 
ννογάβ, ἀπά 150 ν ἢ δι πρ. πλησ. τ΄ 
σαρκός 5Βῃουϊὰ ὕῬὲ ςοππεςῖοά. ϑυπΊπεῦ, 
[οϊ]οννεὰ Ὁγ Οοηγθεασε δηὰ Ενδῃβ οὔ ὲ 
Οος. νἱϊ. 2, ἱπιεγργειεὰ πρὸς 45 πιεδηίης 
“ἴο οἤεςκ," ἐἰαδὴ τγδπβίαϊεά “ ποῖ ἱπ ΔΠῪ 
νδῖυς ἴο σἤεοὸκ ἔπε ἱπάυϊρεπος οὗ ἴδε 
βεβῆ,᾽᾿ σςοπηεοζίηρ οὐκ ἐν τ. τ΄ ΨΠΠ τῆς 
ζο!]οννίηρ ννοτάβ8. Ὑἢὶβ νίενν νν88 δἀὐοριεά 
ἘΥ Πἰρδεοοι, ἀπά ἢδ8 δεεπ᾽ δοςεριεά Ὁ 
Μουΐῖςε δπά πονν ὉῪ ΕἸ]οοῖς. 11 85 Ὀεθῃ 
ἰηβετῖεὰ, νυν διορεῖπες ἰπϑυθβῆςίεπι 
ψατηίηρ, ἴῃ ΚΕΝ. [18 ἃ πον εχρίδηδ- 
τίοπ, ἂπά βίπος ργτορουπάεαὰ πδ5 ἰουπά 
ςοπιραγαιίνεὶυ {{π|6ὲ ἕλνουσ. Γἰρμιίοοι 
ηυοῖεβ πυπιθγουβ ἜΧϑτΊρ]65 ἴο ργονε ἵπδὶ 
πρός αἴϊει ννοτάβ ἀεποϊίηρ νδ]με, υ}γ, 
δ: ΠΠοίε πον, εἴς., ἰ5 υδεὰ ἴῃ πε 56 η86 “ἴο 
σἤδο κ᾽" οσ “ἴο ργενθηῖ"". Βυῖ ἴῃ ἴΠπ686 
οΆ865 ἴπε πιεδηΐηρ ἀοεβ τοὶ Ἰΐε ἰπ πρός, 
Ῥυϊ ἰπ πρός Δἴϊες βοπιε ννογά νυν ῃ ἢ ἰπη- 
Ῥοβεδβ 118 βεπβε ὕροῇ ἰϊ (6.9.» φάρμακον), 
ἂηὰ {πεζὰ ἰ8 ποιπίηρ οἵ τπε Κιπὰ ἤετγε. 
ΑδΡοῖξζ, ἴῃ πῖβ νδϊυδοϊε ογιτἰςβπὶ οὗ τπ|5 
Ἰητεγργειϊδιίοη, ροϊπῖβ ουἱ πὶ πρός πλελπβ 
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111. τ. ΕἸ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ 

Χριστός ἐστιν, ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος - 2. τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ 

“ἢ ἃ νῖενν ἴο,᾿ δηὰ [ἢ τῆς οδ᾽εςὶ ἰβ ἃ 
νογὰ βι μη γίης δοιίοη οσ τῆς ργοδυςτίοπ 
οὗ Ὧπ εἴεςϊ ἰξ νν1}} τηεαῃ νυν ἃ νίενν ἴὸ 
{ριοάυοἶπΕ). “Ἤεποε ἰξ βεεπὶ8 ἴὸ ἔο!ονν 

δὶ ὕΠ]|688 πλ' γή ὃε ἰΔΚεη ἰπ πε 
Βεηβε οὗ 'ἃ βῖδϊε οὗ γτερἰεἰίοη, νῃϊοῃ 
νου ὃς υπϑυΐϊαδε, πρὸς πλησμονήν 
οςουἹά ΟΠΙΥ πιεᾶπ ἴο ριοάυςε πλ. ΑΚ 
γῖμο αὐεϑβίίοπ ταϊδίεβ ἴὸ ἴῃε υ8ὲ οὗ 
τιμῇ. Ουγ Ψοτά “ ναΐυςε ᾿ 18 ἀτηδίρυοιυβ, 
ἃπὰ τιμή τὴᾶν τηεᾶπ “νδῖυς" ἴπ ἴδε 
8εηβε οὗ “ ῥείοε ". Βυὲ ἴῃ {Πὶ8 ἱπίεγργε- 
τιίοη ἰξ 18 υβεά ἰῃ ἴῃε βθῆβε οἵ “ εἴῆοδου,᾽ 
πὰ {π|β βθῆδε πεεάβ ἴο δὲ βϑίδΟ ἰβῃεά. 
11 ββετηβ πεοδββδσυ ἴὸ τοῖδεε τπὶ8 Ἐχρίδηδ- 
τίοπ ου ᾿ϊπρυϊδιὶς στουπάβ. Βυῖ τῆς βεηβα 
ἴς γίε! 8 18 [ε88 σοοά ἔπδπ ἄρρεᾶζβ δὲ ἢγϑβι 
εἰσι. Εογ ναὶ ψου]ά ὃς βα:ά νου ὃς 
τῃδὲ τῃεβε {πίπρϑ Παὰ ἃ τερυϊδιίοη ἔοσ ννἱβ- 
ἄοτῃ ἴῃ ““ν111-νοτβδρ,᾽" εἴς., δυῖ πεν Βαά 
τοῖ ἃ τερυϊδίίοη ἴοσ ννἱϊδάοτῃ ἴῃ ΔηΥ νῖυὰς 

ἰπδὲ ἴδε ἱπάυϊσεηςε οἵ τῆς ἤεβῃ. Βυὲ 
οὈνίουδν {π|8 σαηηοῖ 6 ἴπε τηεδηίηρ. 
ΤΠε βεῆβε ἱπιροβεὰ “δυϊ δᾶνε ποῖ ΔῪ 
ναῖυς" οδη οηἷν δὲ γοῖ ουἱ οὗ πε ψοτγάβ 
ὉγΥ 5βιγαϊπίπρ ἴῇεπη. Αποῖδοσ νῖενν, νῃοἢ 
Κεερβ ἴπε βᾶτηε σοοππεχίοη οὗ νοσάβ, 8 
τηᾶῖ τπὲ τταπβίδιίοη βμουϊὰ 6 “ποῖ ἴῃ 
ΠΥ όπου ἴο ἴτ[.6., ἴπε ὈΟὰγ] ἴο βατίβευ 
τῆς [τεδβόπ8}}6] ννδπῖβ οὗ ἴπε ἤεβῃ᾽"". 
ΤὨΪ5 τηυβὲ δὲ γε)εςτεὰ θεσδυβε πλ. ἰ8 ἠοῖ 
υϑεὰ ἰη τηϊβ ροοά 5εηβε, δπὰ σαρκός οδΔη- 
ποῖ ὃς υβεὰ 48 δαυίϊναϊεπς ἴο σώματος ἰπ 
ἃ ςοπίοχι πεσε σώμ. ἢ48 θεδ υὑδεὰ ᾿υδὲ 
Ὀεΐοτε, ἔος ἴπῸ ἰογπὶβ τηυδὲ βίδπαᾶ ἰῇ 
εἐπηρῃδιὶς οοηῖσαϑε. ϑοάεπ ἀπά Αϑδοῖς 
ττδηβίδιῖς “ ἢοΐ ἰπ ἂΔπν ποηουγ ἔος ἴδε [8] 
βδιἰβίδοϊίοη οὗ τῆς ἤεβῃ ". Ὑῆΐβ πιεδηβ 
ἴῆδι ἴπεστα ἰβ πο γεᾶὶ οπουσ, Ὀυὰϊ ννῆδι 
(Παῖς ἰδ, 18 διιο ἢ 85 ἴο 88:ἰβὲν ἴῃς οσδγηδὶ 
παΐυτε. 850 Μεγεσ, ποῖ ἰῇ δὴν ποηουτς, θυῖ 
Βεγνίῃρ ἴὸ βδιίαϊε τπε ἤεβῃ. Τῆε οδ]εςκίοη 
ἴο {π|8 νίενν ἰ5 ἴπαἰ ἀλλά δὲ [εᾶβὲ ἰβ σα - 
αυϊτοὰ Ὀεΐοτε πρὸς πλ. τ᾿ σαρκός. ΑἸτοτὰ 
ζοπηεςίβ οὐκ ἐν τ. τ. ψἱτἢ Ὡς Ῥτεςεάϊηρ 
νοσάβ, θυ πρ. πλ. τ΄ σ᾿ ἢ δογματί- 
ζεσθε. ΤΠίβ ρίνεβ ἃ δι γὶν ροοά βεῆβε, 
δηὰ τεαυΐτεβ ΠῸ πεοάββᾶσυ Ψψογὰβ ἴὸ ὈἊὲ 
ΒΌΡΡΙΙοἀ, Ὀὰὺϊ της Ραγεπιμεβὶβ ἴδ ἱπογεά! ] Υ 
Ἰοῆβ. Α Ιε85 Ἰεηρῖηυ ραγεπιμεβὶβ ἰ8 ἰη- 
νοϊνεὰ ἰπ πὰ ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ Βᾶἄδσ, 
Ἑδάϊε δπάὰ Μνεῖββ: “ἍνΏϊΟΒ τπϊηρϑ, 
Βανὶπρ ἰπάἀεεὰ ἃ τερυϊδίίοη οὗἨ νυϊδάοπι ἱπ 
ψ111-νν οσϑῆὶρ πὰ ΒυπΆ ΠΥ ἃπά βενεγν ἴοὸ 
τε Ὀοάγ, ποῖ 'ἰῃ δὴν ποπουγ, γε ἴογ ἴδε 
ἱπάυϊρεποθ οἵ {πε βεβῃ "᾿. 1{{πὲ σοηίγαβὲ 
5 δεῖννεεη βενεγίν ἴο ἴῃς Ὀοάγ ἀπά ποπουτς 
το ἰτ, να βΒβου]ά πᾶνε ἐχρεοιεὰ αὐτοῦ Δἴει 

τιμῇ. [Ιἱ 18 4180 βίγσαηρε ἐπδὲ ἐν βῃουϊὰ 
δὲ ρἰδοοὰ βεῖοτς τιμῇ δηιὰ ποῖ Ῥείοτε 
ἀφειδ. Απὰ τῃε πιεδηΐπρ ἰ5 ποῖ ργοῦδῦϊε, 
ἴοτ ἰξ ἰβ ἱπιρὶ ἰεὰ τπδῖ Ρδὺϊ ἐπουρδς τπδὶ ἃ 
τερυϊδιίοη ἴογ νγϊβάοπι ουρῆς ἴο τεϑὲ οῃ 
ΒοηουΣ ἴὸ ἴπε Ὀοάγ, ψΒιοῖ ἰ5 δϑϑυτά. 
ΕἸπάϊαγ᾽ 8 νίενν, “ποῖ ἰῇ δὴν δποποιζ, 
δραϊηδιὶ βυγίεϊτπρ οὗ τῆς ἤεβα,"" ποῖ οἱ 
γε! άβ ἃ τπουρῃῖ πιοϑὲ οὐβουγεῖν ἐχργεβδεὰ, 
δυῖζ πιαβὲ Ρὲ ταϊεοϊεὰ θεοδυϑε οὗὨἉ 15 ἔγδπϑβ- 
Ἰλιίοη οἵ πρὸς. ΑΙ! {πεδβε ἱπιεγρσεϊδιίου 5 
816 ΟΡβῇ ἴο βεγίουβ ἱξ ποῖ ἔδ[8] οδ)εςιίοπβ. 
[115 τπετγεΐοσε ποῖ ὑπ] κεν τμδὶ Ἡοτὶ ἰ5 
τἰρῆι π΄ τῇς βυβρίοίοη, 5παγεὰ αἷβδο ὈΥῪ 
Ηαυρι, τιμαὶ ννὲ ἢᾶνε ἴο ἀο ἤεῖε υἱἱἢ ἃ 
τἰπηϊεἶνε σοσγυρίομ, ἔος νυ οἢ πὸ ρῥτο- 
δῖε εππεηάδιίοα ἢ28 Ῥεεη βυρρεβίεά. 

Ηε {πίηκβ τδδὲ τς τεχὶ οὗ τε Ἐρίβεε, 
δηὰ ἐβρεοίδι!ν οἵ ἴπε βεοοηά σμδρίεσ, ννὰς 
Ὀδάν ῥγεβεγνεὰ ἴῃ δποίεπιε τἰπηεβ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ [1].--νν. 1:-17. ἘΕβύξξεο- 
ΤΙΟΝ ΨΊΤΗ ΟΗΚΙΒΤ ΜΌ8Τ ΒΕ ΟΟΜΡΙΕΤΕΡ 
ΒΥ ΡΑΚΤΙΟΙΡΑΤΙΟΝ ἵν ΗΙΒ ΗΕΑΝΈΝΙΥ 
Π1ΕῈ, ΜΉΙΟΘΗ ΤΗΟΌΟΘΗ ΑΤ ΡΕΕΈΒΕΝΤ ΟΟΝ- 
ΘΕΑΓΕΡ, ΨΊΙ ΝΟΥ ΑἸ ΜΑΥΒ ΕΕΜΑΙΝ 80. 
ΤῊΙΒ ΜῈ ΜΙΤῊ ΟἩΕΙΒΤ ΙΝ ἨΕΑΝῈΝ 
ῬΕΜΑΝῺῸΒ ΤῊΞ ὈΕΑΤῊ ΟΡ ΤῊΕ ΜΕΜΒΕΕΚΒ 
ΟΝ ΤΗΕ ΒΑΚΤῊ, ΤΗΞ ΗΕΑΤΗΕΝ ΝΊΟΕΒ ΟΕ 
ἹΜΡΌΒΙΤΥ ΑΝΡ ΟΟΝΕΤΟύβΝΕΒ55, ΜΉΙΟΗ 
ΒΕΙΝΟ ΠΟΥ͂Ν ΤῊΒ ΜΈΑΤΗ ΟΡ αοΡ. ΑἹ, 
ΒΙΝΒ ΟΕ ΜΑΙΙΟΕ, ΑΝΟΕΚ ΑΝ ΑΒΌΒΕ ΑΝΌ 
ΑΙ ΚΎΙΝΟ ΜΌβΤ ΒῈ ΟΙΝῈΝ ὕρ, ΕΟΚ ΤΗΕβ 
ΒΕΙΟΝΟ ΤῸ ΤῊΗΒΕ ΟὉ ΝΑΤΌΚΕ, ΑΝῸ ΑΚΕ 
ἹΝΟΟΜΡΑΤΙΒΙῈ ΜΊΤΗ ΤΗΕ ΝΕΨ,, ΨΙΤῊ 1Τ5 
ἘΝῈΞ -ΟἈΟΜΙΝΟ ΟΘΟΝΡΟΆΜΙΤῪ ΤῸ ΤῊΕΒ 
ῬΙΝΙΝΕ ΙΜΑΘῈ, ΑΝῸ ΤῊΕ ΘΑΝΟΕΙΕΙΝΟ ΟΕ 
ΑΙ ΤΉΟΒΕ ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝΒ ΨΉΙΓΗ ΜΑΚῈ 
ΜῈΝ ΑΙῈΝΒ ΤῸ ΒΑΘΗ ΟΤΗΕΕ.--- ἃ ἢ. 
1 Ῥδὺ] ρ8886ε8 ἴὸ ἴπῸ ποτγιδίογυ ρογιοη οὗ 
τῆς Ἐρίβεῖε, τῆς διίδοκ οἡ ἴδε ἔβ[ϑε 
ἰοδοθοῖβ εηάϊπρ ὙΠ 1ἰ. 23, ἀπὰ τπετς ἰ5 
πο ὕσεακ Ὀεΐνεεη νν. 1-4 Δηὰ νεσ. 5. Τῆς 
εἰδίςαὶ δχῃποσιδιίου πδ5 ἰϊβ δαβϑὶβ πῃ ἴπε 
ἁἀορτηδιὶς ἐχροβίτίοη δἰγτεδάγ ρίνεη, δπὰ 
158 τετγείογε οοππεοιεὰ νυ ἱτἢ ἴτ Ὁγ οὖν.-- 
ψες. 1. εἰ οὖν ρθητε τῷ Χριστῷ: 
“ἤδη [48 8 ἴῃς 0856] γοὺ ννγεγε γαϊβεὰ 
τορεῖμος νὰ ΟἾγίϑὲ ἡ", [τ ἰβ ποῖ τδεὶς 
ταβυγγεοιίοη ννμεπ ΟἸγίῖβὲ τοβα οὗ ννῃϊςῃ 
Ὡς 5ρ6ΆΚβ, δυϊ τπεῖγ ρεσβοῃδὶ γεβυστεςτίομ 
ψ ἢ Ηἰπιὶ δὲ τῆς τἰπὶς οὗ πεῖς σοπνεγείοη 
δηὰ θαριίβαι. ΤῆΪΐβ ἰ5 1πΠῈ οουπίετγραζε ἴὸ 
ἀδαῖὶῃ στ Ηἰπι, ἀπὰ 45 ἐμαὶ Ῥγεᾶκβ οεΐ 
τῃε οἱά τεϊαϊίοπβ, 80 ταῖς ἱπιταῖεβ ἐπδπὶ 
ἱπῖο πε πενν. ΤΕΥ πιυβῖ πονν ννοσκ ουἱ 
ἴο [5 ςσοπβεαιεηςεβ ταὶ ννϊο ἢ ἔπε ἴπεπ 
τοοςῖνοἃ ἴῃ υπίοη νυ ΟἾγσῖβε. ΑΠογὰ 
ἄεπίςβ ἔπαὶ ἴπεγε 18 δηῪ εἰ ίοαὶ εἰεπιεης 
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τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 3. ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν " Οηὶν Βετε 
τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ 4. ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, 

τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. ς. "νεκρώσατε 

οὖν τὰ μέλη 3 τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, " πάθος, ἐπι- 

δηὰ Εοπ. 
ἰν. 19, 
Ηοεῦ. χὶ. 
12 (Ὀο ἢ 
οἵ Αὔσ.), 
ἰα ςἶ488. 
ος Βἰὃ. 
ακ. 

Ὁ Οὐὶϊγν Βεζε δηά σ Τ8εξἊξ. ἱν. ς; οι. ἱ. λό ἰὼ Ν.Τ. 

1 80 ["η., Ττ. πῖρ., Ν.Η., ἘΝ, νν8. νὰ ΒΌΡΟΚΙ,. νμων: Τ', Ττ., ΝΝ.Η. πιρ.» 
ἘΕΝ. πῖρ. νὰ ΦΟΌ"ΕΘΡ, ὃγ αββίπιϊδϊίοη ἴο ἡ ζωη υμων (νετ. 3). 

390 Τ᾿, Τὸ, ἍΗ., Νννβ. ψιθ ΜΝ" ΒΟ" 17, 71. 
ὃν [η. ἢ ΟΑΟΣΟΕΕΟΘΗΚΙΡ. 

ἐπ 1Π15 τεϑυγγεοτίοη, οα ἔπε ρτουπά {πᾶὶ 
1 ἴδετε ννοσε ἔπεσε νουἹὰ ὃὲ πο πεεά ἴο 
Ἐχδοτῖ ἴὸ εἴ ίςαὶ γε  ἰβδείοη. Βαὲ τἰβ ἰ8 
ἴο πιϊδϑυπάετϑιαπὰ Ῥδι}8 ἰάεαὶ) βεῖὶς 1Δπ- 
ξυλρε. Ἐεβιυτγγεσζίοη ἱπιρ 168 τπαῖῖμε ἀεδιῃ 
[45 δἰγεδὰν τ κεὴ ρίδςε, ἀπά ἴδε ἀἄεαδιῃ ἰ8 
εἰδίοδ!.--- τὰ ἄνω ζητεῖτε. Τῆς τείετεηςα 
8 ῃοῖ, 285 Μεγεσ Ἵβιγαοιογίβεοα! !ν πᾶ κεβ8 
᾿ξ, ἐβοπδιοϊορσίςαὶ. [τ ἰβ ργεβεηὶ ἔθ! ον- 
ΒΠ!Ρ ψὩ τῆς οχαϊιεὰ [οσγά, ἃ [ἰΐε ἰῃ 
Βεᾶνεη, οὗ ψνπίς ἢ πε βρεβκβ. Τδε ἰσυε 
εχρδπδίίοη ἰβ βυρρεδίεά Ὁγ Ερῆῇ. ἰϊ. 6, 

ιἰρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (ς΄. καθή- 
μενοη). Ὑῆοβε ννῆο πᾶνε τίβεπ ἢ 
ΟὨ γῖβὲ πιυβὲ γε βε δβοεηβίοη νν ἢ Η πὶ. 
-- οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ 
καθήμενος: “ΨΨὭετε ΟἾσίδι ἴ8, βεδῖεά οῃ 
ἴῆε τίρῃε παπὰ οἵ Οοά". ὙὉνο εβιδῖε- 
τλεηῖβ τὰ τηδᾶς; ΟΠ γίδι 18 ἰῃ 86 τερίοῃ 
οὗ τῆς τπίηρβ δῦονε, δαηὰ Ηε ἰβ βεδῖεά δὲ 
ἴδε τίρδε μαπὰ οὕ ἀοὰ. τῇῆεβε ἔδοιβ 
ΞΒΌΡΡΙΥ ἴδε πιοῖϊνς ἕο τ. ἄνω ζ. Ου 
Βοπὶε ἢ Ηἰἱπὶ ἰ8 ποῖ βιπΊρΡΥ πὶ ἴδ ς 
τερίοη οὗ ἴδε τὨὶπρβ αῦονε, Ὀυϊ ἱπ ἴπ6 
ἀμεθιξει Ῥοβίτίου πεσε, ἂὲ αοά᾽β τρῆι 
Βδηά. 

γεσ. 2. τὰ ἄνω φρονεῖτε. “ϑεῖ γοὺς 
ταὶπὰ οἡ ἴδε τπΐπρβ ἀδονε." φρ. ἰδ νν]άδσ 
'π 118 δεῆβεὲ ἴπδη ζητ. [1 ἐπιῦγαςεβ, 45 
Μεγοῖ βᾶγβ, “τῆς ψπο]ε ῥγαςτῖςαὶ Ὀεπὶ 
οἵ τπδουρῆι δηὰ ἀϊβροβίτίοπ ᾽".--μὴ τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς. “Τδε (ἰίηρβ οπ ἴπε εαγῖῃ " 
ἃζε ποῖ ἰῃ τποτηβοῖνεβ βἰηαϊ, Ὀυς Ὀδοοπλα 
80 ἢ βουφῇϊ ἀπά ἱπουρῃὶ οἡ ἰπ ργείεγσεπος 
ἴο τ86 τπϊηρδ δῦονε (οἷ. Μδῖϊ. νὶ. 19-21). 
ὙΠεῖα 8εεπηβ ἴο δε πὸ τεΐεσεπος ἴο πε 
ἔαϊβε τεδομεῖβ Πόσα. 

γεσ. 3. ἀπεθάνετε γάρ: “ἴοτ γε ἀϊεά,᾽" 
τῆι [5 ἴο {δεὶγ οἱὰ [ἰξπ, δὲ πε τἰπιε οὗ {πεῖς 
ςοηνοτγβίοη. [τ ρίνεβ ἴπε γεάβοῃ ἴοσ νεσ. 
2. Ὑῆε οχπογιδιίίοη 85 ἡυβδι θεὰ δεςδιβε 
ἴμεν δᾶνα ἀϊεά νυν ΟἾτῖβι.---καὶ ἡ ζωὴ 
“0. ἐν τῷ Θεῷ. Τηβ τίβεῃ [τε (ζωή ποῖ 
βιός) ν Ποῖ ἴπεῪ τον Ἔπ)οΥ τπγουρῃ 
υπίοπ Ψνἢ ΟἸ γι ἰ8 οοποεδίεά νυν Ηπὶ 
ἴη αοά. ΒΥ ἴδε ἴδοι τπδῖ ἰσ ἰ5 μι ἀάδη ἰ8 

ὑμῶν ἰηβετίεά Δῇἴξσ μέλη 

ποῖ πιεδηῖ ἴπδὶ ἰξ ἰβ βεουγε (Κ].), ἔογ τῆς 
ςοηίγαβι ἴο κέκ. ἰβ φαν. (νετ. 4), Ὀὰϊ τὲ ἴξ 
Ὀεϊοημβ ἴο ἴπε ἱπνί βίδα ἀπᾶ εἴεγπδὶ, τὸ 
Ποῖ ΟἾγίβε Ὀεϊοηρβ; ρεγῆδρβ ποῖ ρῥγε- 
οἰδαῖυ “ βῃγουάεὰ ἰῃ τῆε ἀεριἢ8 οἵ ἱπνναγὰ 
ἐχραγίεποαβ δηὰ ἴδε πηγβίεσυ οὗ ἰϊβ υπίοῃ 
ψ ἢ τῆς 1 οἵ ΟἸγίβε "" (ΕἸῸ ἐν Θεῷ 
Αβϑεγῖβ ΟὨγίβι᾽ 5 ουνῃ υπΐίοη ἢ Οοά, ἀπὰ 
ἐπ ρδβίβεβ ουζ υπίοη ἢ αοά ἰη Ηΐπι. 
Μεγεσ {πίπκ8 ζωὴ ἰ8 ἴπε “ εἴεγηδὶ [{{π|,᾿ 
πον πιάάεπ, θυῖ το θὲ πχδηι ει δὲ τῆς 
βεοοηᾶ ςοπιίηρ (νετ. 4. Βυῖ τΠ15 ἀοεβ 
ποῖ δυϊῖ 50 ΜῈ] ἴδε Ιαησυαρε οἵ ἴῃς νεῖϑβε. 
Ους [ἴς ἴθ αοὰ ἰ5 ορ; ἴο {πξπ ἰπ τπε 
ννοτ]ὰ (11. 20). Ὑπε ἐγδηβίτίοπ τοπὶ τῆς 
δογίβι ἴο ἴὰς ρεγέεςϊ [8 ἴο δε ποιςεά. 

εν. 4. Ὑπὶβ ΠΠ|π 18 ποῖ δἰ ννδυβ ἴο γε - 
τηδὶπ Ὠίάάεη, ἴὲ ψν1}} Ὀς πηδηϊδβιθὰ δἱ τῆς 
βεζοπά ςοσηίηρ. Απά ιπδῖ ποῖ πηεγεὶν ἱπ 
αἀπίοη νυν ΟἸσίδβι, ἴοσ ἰξ ἰβ Οἢγίϑε ΗἸ πηβεῖῦ 
Ψ8Ο ἰ8 οὺγ 1.}ἴὲ. ΤῊΪΒ 8 ποῖ ἴο δε τοπεὰ 
ἄοννη ἴο πιεδη παῖ Ὁ γίϑι 'β ἴῃς ροββεββοσ 
δηὰ ρίνει οὗ εἴεγηδὶ 1π0 Ῥδι)] πιεδῃβ 
αυΐτο ᾿ἰτογα ν ννῆδὲ ἢς βαγβ, ἴπδὶ ΟἩσίϑβι ἰ8 
Ηἰπιβοῖζ τς εββεποα οὗ τπε ΟΠ τί βείδη [1{π 
(υ΄. ῬΆΙ!. ἱ. 21, ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς, 
αἶβο 68]. ἰϊ. 2ο). Ηἰ8β πιαηπιἐεϑιδιίοη τμετγα- 
ἴοτγε ἰποϊυεβ τῆδι οἵ ἴῆοβε ῆο ἃγε οπς 
ψ ἢ Ηἰπι. Αηὰ τΠ|8 σδη ΟὨ]Ὺ Ὅε ἃ πιαηὶ- 
(εϑίδιοη ἴῃ ρίογν (ο΄. οπι. νι}. 17). 

Μεγ. 5. Ῥαγδιὴν ρδγα!ϊεὶ ἐο Ἐρῇ. ν. 
3-5.--“νεκρώσατε ΦῬυς ἴοὸ ἀεδίῃ, 
τβετγείογε ᾿ (οἷ Εοπι. νἱϊϊ. 13). ΤῊε δογίβε 
ἱγρ Ὲ5. ἃ βίπρὶε ἀεοϊβίνε δςῖ. Ῥεγῃδρβ 
γεκ. ἰδ Τἤοβεη ἃ8 ἃ ψεᾶκεσ Ψψοζὰ τἤδη 
θανατόω (Οτεπιες, Ηδυρι), ἱπιρὶ γίηρ ἴδπε. 
ςεβϑδίίοη οὗ ξυποιίοπβ ἀυγίπρ [π. οὖν ἰ5 
ἱπιογεϑιίηρ. [τ 56επὴ8 βίγδηρε ἴπαϊ {πε 
ἈΒΒΘΓΟΠΒ ἰπ ἴῃ ργανίουβ νεγβεβ, οὗ {πεῖν 
ἀεαῖῃ δηὰ τγεβυτγεοιϊίοπ ἢ ΟἸγίϑι δπὰ 
διάάεη {πππ|ῖ ἢ Ηἱπι ἱπ αοά, βπου!ὰ δὲ 
το] οννεὰ ὈγΥ τῆς ἐχπογιδιίοπ τὸ ρυϊ {πεῖς 
πηοτθετβ ἴο ἀεδίῃ. ΟἹ εαεὶν ἴμεβϑε ἅ8βεῖ- 
τίομβ ᾶσὲ ἰάβα ἰϑιῖς. Τῆς ἀεαῖῃ δηὰ γεβυτγ- 
τεστίοη ροϊεηιία!ν Πεὶγβ ἀγα τὸ ὃς γε  ἰϑδεὰ 
ἴῃ ἴδε Ρυκείπς ἴο ἀδδιῇ οὗ τπεῖὶγ ππεπηθεγϑ, 
--τὰ μέλη ἐπὶ τῆς γῆς. Τῆς πιεπι- 
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ς Οε!ν Βεῖε θυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν “ εἰδωλολατρία, 6. δι᾿ 

ΡΕΣ 1 ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ,; 7. ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε 

τΡεὶ ἵν ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις. 8. νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 
3 ἴῶ ςἰ 
ΟΓ 
σι. 

Ἐΐο ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος 

180 Τ., Τῦ, ΔΝΝΗ., ΕΝ. πιρ., Νν 8. ἢ Β, 82ῇ., Εἰ. [Εοπὶ.}, πὰ ρεοδαδὶν 
Δτςπεῖγρε οὗ Ὁ. ἐπι τονς νιονς της απειθειας : Δὐἀεά Ὀγ 41] οἶπες Μ55. Δηάὰ Αἰτπιοες 
4}1 οἴβεῖ δυϊπμογίιϊεβ. Αἀάεὰά ἴτοπὶ Ερἢ. ν. 6. 

Ὀεῖδ ἅτε τείειγεά ἰὸ ἴῃ 50 ἴδ 45 ἴπεν ἅτε 
ἴῃε ἰπβιγυσηεηῖβ οὗ ἴῃς σάρξ, ἀπά δτε ἰη- 
οἰυάεά ἰῃ τπῸὸ “ τηὶπρβ οὐ ἴδε φἌγίὶ,᾽ 
να νυ δῖοι τς ΟἸ γί βιίαθ ἢὰ8Β πὸ πιοσα 
ςοηςετῃ (νεσ. 2). Γἱρπιίοοι ρίαςεβ ἃ βῖορ 
αἱ γῆς, δΔηὰ τερατὰβ χδρνείεν κιτιλ. δβ8 
βονετπεὰ Ὁν ἀπόθεσθε (νετ. 8. Ηε 
{πίη Ῥαὺ] ἱπίεπάεὰ το πηλίε ἴμεβε δοου- 
βδῖϊνεβ ἀΐγες ἢν ἀδρεπάεπει οπ ἀπ., δυϊ, 
ονΐηρ ἴο ἴῃς ἱπιεγνεπίπρ οἴδυδξεβ, ομδηρεὰ 
δε ἴογπι οὗ ἴῃ βεπίεηςε. [ἰ ἰδ ἴγὰε (δαὶ 
1πε δρροϑίτίοῃ οὗ μέλη δηὰ ἰδε 115ῖ οὗ βὶπβ 
τῆδι ἐοἷτοννβ 15 δίγαηψε, Ὀυϊ ποῖ 50 βίσδηρε 
88 ἴο τηδκε {Π|8 νεσν ἑογοεά Ἴοοηπβιίγυςτίοη 
γοίεσδθϊθ. ὲ βδῃουϊὰ πᾶνε Ἴεχρεςῖεά 
π᾿ ἂἱ τὴς Ῥερϊηπίπρ οἵἩ [πε βεηίεηςε.-- 

καὶ τὴν πλεονεξίαν : “ 24πὰ ςονεϊουβηεβ5,᾽" 
ποὲ “ἱπιρυτγίτγ ᾿. [Ιεἐ οοπηεβ πεν μετα, ἴοσ 
ξοϊά ρεονίἀδὰ «πὰ πιδδηβ ἔοτ ἱπάυϊρίπρ 
τῃεβε ἰυβῖδι! ραββίομβ. Εογ πε πουη νἱτἢ 
ἴῃς ἀγῖῖς]ε δὲ ἴπε επὰ οὗ ἃ βεγίεβ. νους 
ἴτ, 86ὲὲ ΜΠ ποῖ- Μουϊοπ,» Ὁ. 145. --- ἥτις 
ἐστὶν εἰδωλολατρία : “" ἱπαβπ)υςἢ 85 ἰξ ἰ5 
ἸάἀοΙδῖγΥ ". ἥτις τείεβ 5 ΠΊΡΙῪῪ ἴο πλ., 
ποῖ ἴο ἴπε ψνῇοἹε βεγίεβ οὗ νὶςεβϑ ἐπυπΊεσ- 
διεά, πος ἴο μέλη, ὃν αἰϊγαςείοη ἔογ ἅτινα. 
Τῆς Ἰυδὲ ἴογ νει 5εῖβ τίομεβ πὶ ἐπα 
Ρίαςε οὗ αοὰ (εΥ. Μαῖϊ. ν!. 24). 

γεσ. 6. Ῥαγδῖ!εῖ τὸ Ερῆ. ν. 6, ἔγοπι 
ψΠἰοἢ ἐπὶ τοὺς νἱοὺς τῆς ἀπειθείας [245 
Ὀεβη δάδεὰά ἱπ πιοϑὲ Μ55. Τῆε βεπίεποθ 
ἰδ ἀργυρὶ ψπουῖ τπεπὶ, ἀπά νεσ. 7 ἰβ 
τῇογε ΘΑ 51}}γ ἐχρίδἱ πεὰ {{ {ΠεῪ γε τεϊδϊηθὰ 
(45 Ὁν Μεγυ., ΚΙ., ΟἹ.), γεῖ τπεῖς οπηἰββίοη 
ἴῃ Β, τοπηδί οὰ ντἢ τΠεἰγ ργέβεποα ἰπ πε 
ῬΆγδ]]εὶ ἘΡΏ. ν. 6, 15 ἴοο δίγοηρ ἴο δἀπκῖς 
οἵ τῃεὶγ τεϊεπείοη. ὙΠ νεῖβε πηᾶν γείεγ 
ἴο ἃ βεπεγδὶ ρτγίποϊρὶες ννῆϊο ἢ δςῖβ ἰπ 
Βυπιδη [ἰΐε, οὐ τἴῃ8 ταίδσεποβ τηᾶῪ δ6 
ἐβοπδίοϊοριοαί. Ὑπὲ ᾿διξε βεεπὶβ ἴοὸ ὃς 
τλογε ἰῃ δοοογάδποε ἢ Ῥδυ]᾽5 ἀβᾶρε. 
ὀργὴ ἰ5 πετε {πε ουξΐννατά πηδηϊεβιδιίοη 
οὗ τἴπεῈ δηρεσ ψνῃϊοῃ αοὰ ἐνεῃ πον {εεΐβ 
δὶ 5ἷη. 

ψεγ. 7. ἐν οἷς: ἱπ ἡ»! ἢ νίςεβ. 1 τ. 
υἱοὺς τ. ἀπ. ὃὈὲ τεϊδίπεά, πε ργοῦδθϊε 
ἀγδηϑίδιίου 156 “πὶ Ὥοπη". [Πιϊρπείοοι 
{πη Κ8 ἴῃ δὴν σα56 πε τεΐθγεπος ἴὸ πε 
νίς 685 8 ἴοὸ δὲ ρῥγεξεγσγεὰ, ἴῃς Ἵςῃίε σεάβοη 
θείης τῃδλὶ Ῥδὺϊ ςουἹϊά ποῖ Ὀίαπιε ἢίβ 
τεβάδσβ ἴῸγ ᾿ἰνίηρ ἀπιοὴρ ἴδε (επιῖ]εβ. 

Βυϊ, 45 Μεγετ ροίϊηϊξ ουΐ, περιεπ. ἱπιρίϊες. 
Ῥασζῃςϊραϊοη ἴῃ οοηάυςι.---καὶ ὑμεῖς : γου 
85 ΜΕ 2δ5 ἴποβε ννῆο 5111} ργαςῖῖβε {πεϑε 
νίςς. --- περιετατήσατέ: ἃ Ηεῦταϊξεις 
ΤΠΕΔΡΠΟΥ δχργεββίηρ τῆοσᾷὶ οοπάυςι.--- 
ἐζῆτε ἐν τούτοις: “γε ννεῖςε {ἰνίηρ ἱπ 
τεσ," ἐ.2., πη ἴμ 656 νὶςεβ. Το τείεσεπος 
18. ἴο τπεὶγ ῥργε- Ὁ τι βδη βίδῖε, ἴθ ΒΙΟΒ 
ϑἰπ ννᾶβ τῇς αδἰπηιοβρῆεγε οἵ {πεὶσ ἱτνεβ. 
Τῆς οἤδηρε οὗὨ ἴεπϑε Ξῃουϊά ὃς ποῦςςά. 

νειν. 8. Ννν. 8-1ὸ ἅτε ἰδγρεῖν ράᾶσγδ]εὶῖ 
το ΕΡΏ. ἱν. 22-24, 25, 31.--νυνὶ δὲ: “Ὀυῖ 
πονν,"" επιρῆδις Ἴοοπίσγαδὶ ἴο ποτε, ποὺ 
τπᾶῖ γουῦ πᾶνε ρδβϑδεὰ ἔτοπι πὶ [Ἢ οὗ 
ΒΠ] ςοπάυςιϊ, δες τπδὲὶ γοὺυ βιτὶρ γουτ- 
βεῖνεβ οἵ ἴδεβε νίοεβ.-- -ἀπόθεσθε καὶ. 
ὑμεῖς τὰ πάντα: “ ἀο γε 4150 ρυῖ ἀὐνᾶγ 41] 
οἵ ἴπεπὶ "".---κ- ὑμ. : οὈνϊ οὐ ποὶ γοῦ ἃ5 
ΜῈ] δβ τῆς Ἐρπεβίδηβ (Ηοϊσπι.), Ὀυῖ γοῦ 
88 ννῈ}] 28 οἴμογ ΟΠγιβύδηβ. [τ ἰβ8 ποῖ 
οἰεασ ψῃςῖθετ τὰ π᾿ τείετβ Ἴχοϊυβίνεϊ Υ ἴὸ 
ἴηε Ρῥτγεοεάϊηρ ϑἰπβ, ἴο ψῃϊοἢ τῆεπ ὄργ. 
κιτιλ. [οΓΠῚ5 ἃ 'οοβε δρροβιτίοη, οὐ ψπεῖμες 
ἰτ ἱποίυδεβ πὸ ἰδίτοσ 4150. [11 βεεπὶβ 1658 
Βαγβῇ ἴὸ ρίνε ἴπε ἱπ) υποϊίοῃ ἃ ἐογινασὰ 48 
ψῈ}] 88 ἃ δαςκνδγὰ τεξεσεηςε.---ὀργήν, 
θυμόν: υὑδυ8}}ν ἴπε ἔογτηεσ ἴ5 τεραγάεα ἂβ 
1πε βειἸεὰ δηρεσ, οὐ νυνὶ ςἢ τῆς ἸΙατῖες 5 ἐπε 
βυάάεη δπηὰ ραββίοπαῖε ουϊδυγβί. Οτεσηςεσ, 
δοννενεσ, Το] οννεά ὃν Ηδιρι, τερζαγὰς θ.. 
85 ἴδε ἱππεῖ ἐπιοίοπ, οὗὁὨ ψν πιο ἢ ὀρ. ἰ5 ἴδε 
Ἐχίογηδὶ Ἔχργεββίοη. ὀρ. ἰ8 σεγίδι νυ υϑεὰ 
οὗ τῆε εχίεγηδὶ πηδηἰ εβιδῖίοη οὗ νυγδῖ ἱπ 
νετ, 6.---κακίαν : “ τηΔ] 1 ρπῖτν, "τῆς ἐξεϊ ησ 
ΜΏΙΟΝ Ρτοπιρίβ ἃ τηδη ἴὸ ἰπ)υτγε πἰς πεῖρῃ- 
Βουτ.---ἋΚυλασφημίαν : 25 ἴπε οΟἴεῖ 51π5 γε 
Δραῖπϑὲ τῆξῃ, 8580 1ἢϊ8, “δίδηάεγ᾽" ποῖ 
“ ΒΙΑΒρἢεπιν ᾿᾿. --- αἰσχρολογίαν. Τῇε 
ΨΜοτὰ τᾶν πιεᾶπ “ΠἸΠΥ δρεεςἢ᾽" οτΓ 
“Δουβῖνε βρεθῇ", Ηεῖς ἴῃς ςοπίεχι 
ἀεοϊάεβ ἕοσ ἴῃς ἰδιῖεσ. 1ἱρδιίοοῖ, οοπιὶ- 
Ὀἰπίπρ Ῥοῖῃ βεπβεβ, ἴγδηβίδιεϑ “ἴου]- 
τηοιυτπεὰ ἀθυκ5ε,᾽ Ὀὰϊ βυςἢ σοπιδιπδίοης 
ΔΙ6 ΡΕΠΕΓΑΙΥ ἴο δε ἀϊδβιγυβιεά.---ἐκ τοῦ 
στόματος ὑμῶν: ρτοῦδδ]ν τῃ15 5που]ὰ δὲ 
οοππεοῖεὰ βοῖη 1} βλ. δηὰ αἰσχρ. 
Δνβεῖδπες ἴὲ ἰδ ἀερεπάεηϊ ου ἀποθ., “Ὀλη- 
ἰ8ῃ: ἴτοπι γοὺγ τηουτῇ ᾿" (Μεν., ΟἹ., ΑὉ}.), 
ἰδ ποτε ἀουδιία!, βίηςε ἴπε ἱπιεγροϊδιοη 
οὗ 5'ἴη8 ψ ῃϊς ἢ ἅτε ποῖ βἰπβ οὗ βρεεςἢ 
ΤΆΆΚΕΒ βυςἢ ἃ ςοπποχίοῃ ἀννκνναγά. Ῥτσοῦ- 
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ὑμῶν. 9. μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, “ ἀπεκδυσάμενοι "τὸν παλαιὸν ὁ τ δ. ς; 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 1ο. καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν Ἐρδ. ἷν. 

1 ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὑμὴν ἰδέτε 

11. ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ " ἀκροβυστία, ἰν. τό ἴα 
εἶδββ. οσὐ᾽ 

βάρβαρος, " Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν ΒΡ ΘΕ. 
. 13. 

δ Οπϊγ ἐξτε ἣ Ν.Ττ. 

1 80 [π., Τ., Ττ,, ὑδὲ., ΚΕΝ. νν8. ἢ ΕΒΟΌΕΕΟΘΚΙΡ. τα: οπιτιεὰ Ὁν ΝΗ. 
ν ἢ 3 "ΑΟ. 

ΔΌΪΥ, ἴμεη, ἴῃς πιεδηΐηρ 18. “ ργοςεεάϊηρ 
ουῖ οἵ γοὺυγ πιουῖῃ ᾽ς. ὑμ. ἰ8 εππρῃαβῖῖς, 
δηὰ τες 118 ἴπε τεδάειβ ἴο τπεῖσγ ΟἸγιβιίδῃ 
Ῥτοίεββίοῃ. 

Ψψεσ. 9. μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους: 
“116 ποῖ ἴο οπε ἀποῖπεγ ". Τῆε ἱπιρεγα- 
εἶνε ομδηρεβ [18 ἴεπδε ἔτοπὶ δογίβι ἴὸ 
Ρτγεβεηῖ, πε Ἴχῃοτζίδιίοη ἴο ἴῃς ἀδοϊβίνα 
δεῖ δείηρ ἰοἸοννεά ὃν ἃ τγιῖε ἔοσ τμεὶγ 
ἀδιν 11ὲ. εἰς εἐχργεββεβ ἴῃς ἀϊγεςιίοη οὗ 
ἴῃς υἱΐεγαηοε. [τ βμουϊὰ ποῖ δὲ ἰγᾶπ8- 
Ἰαιεά “ δραίηβι᾽" (ΚΙ., Ετ.).--ἀπεκδνσά- 
μενοι. .. ἐν ενοι. ΤΠεδβε ρδγῖϊ- 
οἰρεβ πᾶν δὲ ἱγαπϑίδις ἃ δ8 ραγὶ οἵ ἴδε 
ἐχβοσγίδιίοη, “11Ίὰ ποῖ οὔς ἴο δποῖπος 
Ρυκξίηρς οὔ... . ἀπά ρυκιίηρ οπ,᾿ ἴῃ οἴπες 
ννοσάβ, “"ρυὶ ΟΥ̓... ἀπά ρυξοη. .. δηὰ 
1 ποῖ". Οἵ ἴπεν πᾶν ρῖνε ἃ τϑάϑοῃ ἴῸΓ 
τῆς εἐχῃοτγιδιίίοη, “Ἰἰε ποῖ, ϑεεῖπρ γε ἤᾶνε 
Ρυϊ οὔ... ἀπά ρυϊ οη ". [π ἵδνουγ οὗ 
πε ἔοσππιεσ ἰ5β ἔπε δάδάϊτίοπ σὺν τ. πρ. 
αὐτ., ἴοτ 16 τῆς ῥγαςιίοεβ μβαὰ δεεη ρυϊ ΟΗ͂ 
ἂῖ ςοηνετβίοη ἴπῸ ννᾶγηίηρ τηρῃι βεεπὶ 
βυρετῆυουβΒ. ἀνακαιν. (ρτεβ.) αἶβο ροϊπίβ 
ἴο ἃ οοπίπυσυβ ῥγοςθββ. Εἰπα νίενν 
Βιαστηοηίβεϑ ἢ ΡΔῸ}᾿ 8 ἘΠΕΟΪΟρΎ, ἴοσ ἢς 
ΒΡΕΆ ΚΒ οὗ ἀεαιϊῇ ἴο ἴῃς οἷά ἀπά [{{ππ ἴο τῆς 
πον Εἰἴπει 845 ἰάεδιὶν Τοτηρίεῖς ἱπ ἴΠα 
τηοσιθηῖ οὗ Ἴσοπνοζβίοη ΟΥΓ 845 τεδ᾽ ἰβεὰ 
ξιαάυδιν ἴῃ δοῖυδὶ Ἔχρετίεποας. Βυὶ {πε 
Ἰλιῖετ, νυ ἢ ἰβ ἴάκεη ΌΥ πιοβὲ σοιῃπιθη- 
τδίοτβ, ἰβ ργείεγαθ!ε; ἴογ ἴδε γείεσγεπος ἰ8 
τς ἢ ννϊάδγ ἔπδη ἴῃ {πε ἰογεροίηρ 'νογάβ. 
ὙΠΕν τεῖδσ οἷν ἴο ἴπε ἀϊδοαγάϊπρ οὗ 
νίςε8. Ῥδὺυϊ πον ἐπι ρῃδείβεβ ἴῃς ροβιίτἶνα 
8]4ε 4180, ἴπε ρυκίηρ οἡ ἴῃς πενν 48 ννεὶ] 
85 οαδϑιπρ ΟΥΗ͂ τς οἱά.---τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον: ἱ.ε., ἴδε οἷά ποη- τ 5είδπ 56] Γ 
(τ΄. ἔοπι. νὶ. 6, Ερῆῃ. ἱν. 22).---πράξεσιν: 
“ἐῥγδςῖοεβ,᾽᾿ βυσἢ 45 ἴποβε αἰγεδάυ επὰ- 
πχετδιεά. 

Ψψες. το. τὸν νέον. [τ Ερῆ. ἵν. 24 ννὲ 
Βανε καινός, “ ἔτ65} " (45 ορροβεὰ ἴο 
“νόγῃ οὐἵ ἢ); νέοᾳ ἰ5 πενν 458 ορροβεά 
ἴο οἷά. Τῆῇε ἰάεδ ςοπιαϊπεὰ ἰπ κ. 15 ἤετα 
εχριθββεά ὃὉνΥ ἄνακ. ὅϑοπηε (ἰποϊυάϊπς 
8οἀ.) τερατὰ “τῆς πεῖν τηδῃ ̓  45 Οἢγίβι, 
δοςοσζάϊηρ ἴο νης ἢ “ τε οἷά πιδη ᾽ν] 
Ὅς ΑἀδΔπι. Βυὲλ τΠἰ5 ἰδ περαϊίνεὰ ὃν ἴῃπε 

ποχῖ νοσϑε, ἴοσ (ἢ τῆε πεν τῆδῃ ἰδ ΟἸτίϑὲ, 
Χριστός Μουϊά ὃε ἃ βίτδηρε ἰδυϊοίοσνυ. 
κτίσ. 15 αἶΞο ἀραϊπϑὲ ἴξ, τπουρῃ ψνε πᾶνε 

ρφωθῇ Χ., 64]. ἰν. το. [ὲ ἰΒ {με το- 
δεπεζδῖς 5614, τερεπεσζαῖε, οἵ σοῦγβε, ὃε- 
οᾶυβθε υπἰϊεὰ ψγχτἢ ΟὨγῖβι.- --ἀνακαινού- 
μενον: “δείηρ τεπενεά," {πε Ργεβεηῖ 
ἐχργεβϑίηρ {πε ςοπείπυουβ ῥγοοςββ οὗ τε - 
πονναὶ ΜᾺ 2 ὍΟος. ἰν. 16). Ὑπετο ἰδ πὸ 
τοίδγοπος ἴο ἃ τσεβιογαϊοη ἴο ἃ (ὈγΓΠΊΟΣ 
βἰδίε.---εἰς ἐπίγνωσιν: ποῖ ἴο Ῥε ςοηπεςιεὰ 
(45 Ὁν Μεν. δηὰ Ηοίπι.) υν τῇ κατ᾽ εἰκόνα, 
ποῖ νου ρίνε ἃ βίγδηψε ἀπά οὔβουζε 
τδουρδε, δυϊ τὸ θὲ ἴάκεπ 88 ἴῃς οδ)εςὶ οὗ 
τῆς τεπενναὶ. Τῆς Κπον)εάρε ἰ5 εἴῃίς δὶ 
τῖδεν ἤδη πεογεῖῖςδὶ ἱπ {Ππὶ8 σοηπεχίοῃ. 
--κατ᾽ εἰκόνα : ἰο ὃς ἴκεη ἢ ἄνακαιν. 
ΤΒετε ἰ8 ἃ οἶθασ δ᾽ υδίοη ἴο αςεη. ἰ. 26-28, 
τε πενν βεϊἔ στονβ ἴο ὃε πιοσὲ δπὰ πῆογα 
16 ἵπίαρε οἵ Οοά. ὙΤδεῖε πᾶν ρεγῆδρβ 
δε ἃ βἰάς τείειεηςε ἴο “γε 5411 ὃς ἂἃ8 
οὐδ, κπονίης βοοὰ δηὰ εν] ἱπ εἰς 
(γ.---τοῦ κτίσαντος: ἱ.ε., αοά, ποὶ (45 

Οἤγγβ. δπὰ οἰβεῖβ) Ομγίβε. ϑοπὶα ἴδκε 
κατ᾽ εἰκ. τ. κτ. α. ἴο πιεδῃ “δοςογάϊηρ 
το Ομ γίβι ̓ ". [τ 18 ἴσὰς πὶ ΟἾτγίβὲ ἰ5 τῆς 
ἱπιαρε οἵ αοά, Ὀυῖ ἴδε ρᾶγδ]εὶ κατὰ Θεὸν, 
ἴῃ Ερῆ. ἵν. 24, πηᾶκεβ τπὶ8 ἱπιργοῦδδϊςθ, 
δηὰ νὰ βΒῃουϊά ἢανε εχρεοϊεὰ τῆς δγιῖς]ς 
Ῥεΐοτε εἰκ. 

Μνες. τ᾿. Οὐ. ἀκα]. . 28. Ηδς δᾶβ 
Ὀεεη βρεδκίηρ οἵ βἰπ8 ἱποοηβίϑίεπε ἢ 
Ὁγοι μεν ἴονε, δῆρες δηά (δβεποοά. 
Θυοἢ 5ἰη8 ἃγὰ ἱποουηρδιδ!ε νντἢ ΟἩγίβεῖ- 
ἀπῖῖγ, ΠΟ ἢ [48 δδοϊ ἰβῃδά ενεπ ἴποβα 
ἄςερ ἀϊδεϊποιίοηβ πὶ ἀϊνϊἀεά πιδηκίπὰ 
ἱπίο ποβῖε οαπηρβ. ἴῃ τῇς βρίεπάϊὰ 
βαρ ΟΥ̓ ἴΠε ρτεαῖ ργϊποίρὶςε, νος ἢ 88 
ςαποοιεὰ ἐπε πιοβὲ τδάϊοαὶ ἀϊβεγεποςδ 
οἵ πδιϊοηδιῖυ, ςεταπιοηίαὶ βιαῖυβ, ουἰτατα 
δηὰ Ξοςίαὶ ροϑἰξίοηῃ, 41} σηῖποῦ σδυβεβ οὗ 
βίγ δ Δγα ἤθς ββαγν ἰηοϊυάεά. ΤὮε 8οϊ- 
νεηῖ οἵ παιϊοπδὶ, γαςἰαὶ ἀπά ἌἼνεη τεϊ σίου β 
Βαῖε σαπποῖ θὲ ροννεσῖεββ βείογε ἴῃς βεῖ 
βἰγίεβ οὗ 4 (πειϑείδη Ἴμυτοῇ. --- ὅπον 
οὐκ ἕνι: “ὙνὨετε ἴΒετε ςάπηοῖ ὃς". ὅπ. 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο τγεΐοσ τὸ "" τῆς πὸνν πιδη,᾽᾿ ποῖ ἴο 
“ Κπον]εάρε "οὐ “τε ἱπιᾶρε". [ἢ τῆς 
πενν πιᾶπ ογεαϊεά ὃγ αοά 41] ἴδεϑς ἀϊπ- 
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πᾶσιν Χριστός. 12. ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι 
καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, 

πραύτητα, μακροθυμίαν, 13. 
1 Οὐἱγ Βετε ἑαυτοῖς, ἐάν τις πὶ τινα 
ἴω διο. “5; 5. πρός 

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι 

ἔχῃ ἱμομφήν καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἷ 
Οκ. ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς - 14. ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγά- 

1 80 1.η., Τὶ, ΝΝ.Η., ΕΕΟΝ., νν8. ἢ ΑΒΌ ΕΠ. Χριστος: Τὶ ΜΗ. πιρ.. ΕΑΝ. 
τος. 1 Δ ΟΌΡΓΕΚΙΡ. Θεος: ἢ". 

τἰποιίοπβ νϑηϊβῃ. ἔνι βεεπὶβ ποῖ ἴο δὲ ἴογ 
ἔνεστι, 15 υβεὰ ἴο ὃς βαϊὰ, Ὀυϊ, 45. Βυῖϊϊ:- 
τολπη πηλἰηϊδίπεά, ἃ ἔογτῃ οὗ ἐν. ιΊπεῖ- 
Βοππιίεὰεὶ βανβ “ἔνι ἰβ ἴπε οἷάει ἔογπι 
οἵ ἐν, ἀπὰ [28 ἴδε δἰίρπίἤσδηςε οἵ ἔνεστιν ᾽". 
--ΞΈλλην κιτιλ. πε ἢτβι ἵνο ραΐγβ ςοῦ- 
τίη ορροβίϊεβ, ἰῃ γᾶςς δηὰ τπεπ ἰπ τε- 
Ἰἰρίοαυ. Εοσς ἴῃς πιστά ραὶγ Ῥαὺὶ σᾶπηοὶ 
Επρίου δῃ δηιπεβίβ, δίπος Ἕλλ., με 
ςοηίσγαβὶ ἴἰο βάρ., πᾶ5 αἰτεδὰυν θεεη υδεὰ 
πῃ τῇς βεπβὲ οἵ σεπίϊε. Ης ιδεγεΐογα 
δὐάβ ἴἰο Ῥαγραγίδη ἴῃῈ ϑουιβίδη 45 ἴδε 
εχίγεπιε ἐχδγρὶο---ϑογίμδς θαγθασὶβ δ8:- 
Ὀαγίοτεβ {βεπεν Βα τανεγῖβ ἴο ἴδε 
τηεῖμῃοά οἵ ορροϑίκίοπ ἰπ τῆς 1δβὲ ραίς. 
ΤὮς ογάεςγ Ἔλλι κι Ἴονδ. ἰΒ υπυδυᾶὶ, ἀπά 
ῬεπδΡρΒ ἄυε ἴο πε ἕλοϊ (Πλῖ πε ἰβ ννυεϊτηρ 
ἴο ἀεπεῖ]εβ, θὰ ἰπ 68]. 111. 28 δ ἰ5 νντίτ- 
ἱπε ἴο σεπεῖεβ ἴοο. Τῆς πὑδυδὶ ογάεσ 18 
τεβυπιςά ἴῃ περ. κι ἀκρ. [πὸ δοῦλ. ἐλεύθ. 
δε πιᾶν δᾶνα ἃ τεΐεγεηςε ἴο μι επηοη δηὰ 
Οπεδίπιυβ, θὰς τῆε ἰεγπὶβ ὁσοὺγ Αἰ8ὸ ἰπ 
πε Οαἰδιίδη [18ι.---πάντα καὶ ἐν πᾶσιν 
Χριστός. ΤῊΪΐδ εχργαββεβ ἴῆς τπουρῆι 
ἀπὲ ΟἾγίβε ἰβ 411, δηὰ τῆι Ηδ ἰβ ἰπ δἱϊ 
ἴδε τεϊδίίοπβ οὗ 1 ; πᾶσιν ἰ5 πευΐετ, ἀπά 
Χ. 18 ρἰδοςὰ αἱ ἴπε επά ἴογ επιρῃδβίβ. 
δίηςς Ης ἰβ5 δ]1, απὰ 411 τπίρβ ἅτε οπεὲ 
ἴῃ Ηἰπι, Ηδς ἰβ τπε ρτίποίρίε οὗ υπὶϊγ, 
σου νΠποπὶ 411 πὰ ἀϊδείποιτίοπβ τμδὶ 
τλᾶγ ἴῆς οπεπαββ οὗ πιδηκίπὰ ἅτε ἄοπε 
ΔΙΝΔΥ. 

ΨΜεῖ. 12. Τῆΐβ νεῖβὲ δηὰ νεσ. 13 ἃτα 
ῬᾶγΆ]1ε] ἰο Ἐρῃ. ἵν. 2, 32. Τῆς εἰδὶοδὶ 
οφοπβεαυεηςαβ8 οὗ μανὶηρ ρυϊ οπ ἴδε πεν 
Τδη δ1Ὲ πον ἄγαννῃ οὐδ ἱπ ἀεῖδὶ!.--- 
ἐνδύσασθε οὖν: ποὶ βἰποε ΟἾτγίϑι ἢ45 δε- 
ςοπηα 411 δπὰ ἴῃ 411 τὸ γου (1ἱρμι.), δὺς 
βίηςς γοῦ ἢᾶνε ρυΐϊ οἡ ἴῃ πεν τηδῃ.---ὡς 
ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ: ἰ.64., 88 σοπέοττη  Υ ἴὸ 
ΥΟὺΓ ροβίζἰοη 45 αοάβ εἰεςὶ ἀεπιαπάϑβ. 
Τῆε εἰεςτίοη 15 αοὐ᾽β οποῖςς οὗ τΠ6πὶ ἴῃ 
ΘΟ γίδβε Ὀεΐοσε ογεδιίοη (ΕΡΏἢ. ἱ. 4).---ἄγιοι 
καὶ ἠγαπημένοι υδ]1ν ἐκλ., ἀπά ἅτε ποῖ 
νοςδῖϊνεβ. ἦγ. πιεδηδ, 48 εἰβενῆδγε ἰῃ 
Ν.Τ., Ῥεϊονεὰ οὗ αοὔ ; πε 8 βρεακίηρ οὗ 
ἐμεῖς ροβίτίοη 45 ΟἨ γί βιίδηβ.--- σπλάγχνα 
οἰκτιρμοῦ: “Δ πεᾶτῖ οἔ ςοπιραββίοῃ,᾽ ἴπε 
σπλ. Ὀείηρ τεραγάεἁ 45 {πε βεαῖ οὔ 
επιοϊίοῃ.---χρηστότητα: αἰπιοδὶ “ ϑινεεῖ- 

ἊΝ 

π685 οὗ ἀϊβροβίίοη . Ι[« 18 ορροβεὰ ἴὸ 
“βενεσίτν " (οἵ σοἀ) ἀπωροδ οι 22.-- 
ταπεινοφροσύνην Ἂ ῷ νἱτίαες 
τοννᾶτάβ8 ἀπό λει ἀράψι αυἷϊε ἀϊβετγεηι 
ποπὶ ταῖπ. ἰπ ἰϊ. τ8. Νεῖῖπεσς [μλ5 τεΐει- 
ἔπος ἴο πιᾶπ᾽ 8 τεϊδιίίου το αἀοὰ. Ἑδοὰ 
15. ἃ βρεοίβοδιν (Ἡγίβείδη νἱγίυς. 

Ψψεῖ. 13. χαριζόμενοι ἑαντοῖς : “[οτ- 
εἰνίης γουτϑεῖνεβ,᾽." Ὀυϊ ΠΕ {πὲ νατῖδ- 
τίοη ἔσγοπῃ ἀλλήλ. 15 ρτοΡΔὈΪΥ ἱπιεη τ οπδὶ, 
πε ῥγαςεῖςδὶ ἀϊβεγεηςε 15 νεὲσν β:ρμῖ. Τῇε 
τπουρῆς ἴπδὶ ΟΠ γί βιίδπβ ἄγε τηεπιθεῖβ οπε 
οὗ ἀποῖδπεν τῆλ υὑπάετι]!ϊε πε οδοῖςε οἵ 
ἐχρσγεββίοη (ο΄. τ Ῥεῖ. ἱν. 8)- τ πῖᾶὺ δὲ 
σπόβθη ἴο Τοττεβροπά ἴο ὑμῖν. 
ΤΊΔΥ δᾶνε τεΐεγεηςε ἴο ἴῃ ςᾶϑε οὗ ῬὨι]6- 
το δηά Οπεβίπημβ.--- Κύριος : ψ»Βεῖμες 
1π|8 ογ ὁ Χριστὸς Ὀε τεδὰ ἴδε τεέξεσεῃζε 5 
το ΟΠγίβε. [πῖδε ράασγα]]εὶ ΕΡΏ. ἰν. 32 ψε 
δανς “αοάἄ ἰη ΟἾσίϑι," Ὑπῖο ἢ ἴα Ῥδι}}5 
υϑυ8] "νὰν οὗ ρυϊτηρς ἴι. Βυὶῖ τμδὶ 15. πὸ 
τεδβοῦ ἔοι τείεττίηρ Κύρ. το αοά, ος 
]7εδὺ8 πε ἡ εδγῖ ἴογρανε βῖπβ. Τῇε 
ἔογρίνεπεββ ἔπε πᾶνε γεςεϊνεὰ ἰ5 υϑϑὰ τὸ 
επίοσοε ἴδε ἀυῖγ οἵ ἐοτείνίπρ οἴμετβ. Τπε 
Ῥεβὲ 1] υδιγαῖίοη ἰβ ἴῃς ρᾶγαδ!ε ἱπ Μαῖι. 
χν!. 23-25. 

ψεσ. 14- ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν 
ἀγάπην : ΡγΟΡΔΡΙν “ ονετ 11 τ865ς,᾽" σᾶστυ- 
πᾷ οη πε πηεΐδρμοσ οὗ οἱοϊίηρ, ποῖ “"᾿ἴπ 
δἀάπιοη ἴο 411". ὙΠεβε νίγτιεβ γε πιδηὶ- 
εβιδτίοηβ οὗ Ιονα, Ὀυὶ πᾶν ὃς οοποείνδοϊΥ 
Ἐχδιιτεὰ ποτα ἴονα 8 δῦβεηϊ, 50 ἴῃδι 
δε τπεπτίοη οὗ ἰϊ ἴβ ποὶ ϑδυρεγῆυοιι.--- 
ἐστιν: Ργορδῦϊν “ἴπδι ἴ5,᾿"" του ρἢ ἕοτ. 
οτἰεἰςίϑη οὗ [ἱρμείοοι 8 Ἐχλπιρὶεβ βεὲ 
ΑΡροῖς. ὙΤῆε τεϊδιϊνε ςαπποὶ τηεᾶῃ τὸ 
ἐνδύσασθαι τ. ἀγ.; ἔος ἴονε ἰΐΞεἸΓ 15 τῆς 
σύνδ. --- σύνδεσμος τῆς τελε 
(επεγαιν σύνδ. 15 εχρίαἰηςὰ 45 τμδὲ ννῃΙς ἢ 
δἰπάβ τορεῖπεσ 411 {πε νἱγτῖυεβ. Τα ρεπὶ- 
εἶνε ἰ8 νᾶγίουιβίγν ἱπιεγργειθά. [11 ἢδβ Ὀξεη 
τᾶκεη 48 ρεηῖῖῖνε οὗ ἴπε οὈὐεςξ, θαι τῆς 
οδ]εοτίοη (νυϊδεσγ, ΟἹ., Ηδυρῃ) ἴπᾶὶ τῆς 
δοπά Ὀὶπάβ ἴῃ νἱτίμεβ ἰπῖο ἃ υπὶῖν Ὀυϊ 
ἄοεβ ποὶ δἰπὰ ᾿ορεῖμογ 86 ὑπιῖν 1561 15 
Τοτοῖδίε. [τ [85 αἷδο θεεπ ἴδκεη ἃ5 ἃ 
δεπῖτνε οὗ φυδιγ, “της ρεγίεςι δοπά," 
Μ ΠΟ Ρδὺ] νου πᾶνε βαϊὰ 1 με πδά 
τηεδης ἰι. ΕἸ] σοῖς τεραγάβ ἰ᾿ 5 ἃ βυδ)ες- 
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πην, ὃ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 
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15. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ 

Χριστοῦ " βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν 
ἑνὶ σώματι - καὶ " εὐχάριστοι γίνεσθε. 16. ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ' 

ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νου- "ον εμετα 

θετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, " ὄμνοις, ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν τῇ ὥὩ ἢ ἡ) 

1 80 εἀδά. 8 ΟΒΟΌΏΕΕΟΙ,. τον Θεου: ΕΝ. τὴς. ἢ ΑΟΣ 17. τον Κυριον: 
ΜΗ. πιρ., ΕΝ. τὰς. ἢ δ" σορ. 

3801.,., Το τες, ΓΑῸς, ΝΝ.Η. πὰρ. ΝΥ 8. ἢ ΜΜΟΒΌΡΕΡΕῸ 6γ"". τη: οπιίεϊεά ὉῪ 
ΝΗ. ἢ ΜΑΚΙ,. 

εἶνε σεηϊᾶνε, (ες Ὀοπά ροκβεβδβεὰ Ὁγ ρεῖ- 
ἔεςῖης58 ; Ὀυϊ [Π15 566 πὶ8 ὑπ κεῖγ. Αραὶπ, 
ἐτ:15 ἐχρδίπεὰ δβ ἴπε ὑοπὰ ψῃϊο ἢ ργοάυςεβ 
Ἐπ πο π ἴπεβε νίγτυςβ (Ο].), οἵ 25 ἴῃς 

πὰ ννπςἢ Ὀἰπάβ τπεϑς νίγῖυςδ τορεῖμοσ 
ἃπάβο ρτοάυοςβ ΟἩτίβιίδη ρεγίεςτίοη (ϑοὰ). 
{ βονενεσ, νὰ ἀο ποῖ ἴδκε τελ. ἃ5 δῇ 
οδ)εςξῖνε ρεηίενε, ἴπετὲ ἰ5 πὸ στουηᾶ ὋΣ 
αββυπηηρ παῖ ἴῃς δοπά ἰ5 τῆλε ν ῖς ἢ 
δίηάεβ τῆς ντῖπεβ τορεῖδες. Τῆε διποῖίοη 
οὗ Ἰονε 88 ἃ Ὀοπὰ ἰβ ἴο Ὀἰπὰ ΟὨ τί βιαπ8 
τορεῖπεσ, ἀπά Ηδυρῖ ἐχρ[δὶπβ πε ννογά ἰπ 
1815 ννᾶγ. Τῆς ρεηϊῖνε πε τεραγάβ 45 ὁπ 
οὗ δρροβίτίοπ, ἔπε Ὀοπὰ ἐπ ννῃϊςἢ ρεγίες- 
τίοη ςοηβίδιβ.Ό ΨΜΠεη ἴονε Ὀἰπάβ 41] 
ΟἸτιβείδπβ ἰορεῖδεσ, τῆς ἰάεΑ] οὐ ΟὨγιβεῖαπ 
Ῥετγίεοιϊίοη 15 διϊαϊπεά. ΤὍΤῆ8 ρίνεβ ἃ 
παῖυγα! δηά δρρτοργίαϊς βεῆβε, δπὰ ἴδ 
ῥτόδδθὶν τἰρῃι. Ὅῆε νῖεν τπδὶ σύνδ. ἰ5 
τῆε 8υπὶ ἴοῖδ] γῖνεβ ἃ βεῆβε ἴο ἴδε ννογὰ 
ΨΨὮΙΟΒ ἰτ ἀοεβ ποῖ θεδᾶγ; ποῖ ἄοεβϑ ἰξ βυὶϊ 
τδ6 ςοπιεχί. 

ψεῖ. 15. ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ: “1πε 
Ρεᾶοε ψῃϊςἢ ΟΠ γίβε γίνεβ ". [τ τπαῖρῃί δε 
τε ρεᾶςε δεΐννεεπ ἴπε πηαπιρεῖβ οὗ ἴῃς 
ΟΠυγΟΒ Ὀεβιοννεὰ Ὁγ ΟἨτίδε ((αὶν., ΟἹ., 
5οά.). Ὑηῖβ δυϊ18 ἴῃς ρῥγεςεάϊηρ, πὲ ποὶ 
18ε το] ον ας ψνογάβ 80. ΨΕ]}, εβρεοίδ! υ, 
Ῥειῆδρβ, εὖχ. γίν.-- βραβενέτω: “τυῖε" 
(ο. 1. 18). Ὑδὲ νογὰ δα8 ἰοβὲ ἰἴ8 οἱὰ 
56η8ε ““ἴο δοῖ 48 ὑπιρίγε,᾽ δηὰ ἵπεγε ἰ8 
πὸ τεΐξεσεηςε ἴο ἃ ςοπίεϑι ογὰᾷ ργῖζε. Τῆς 
πιράπίπα 8: ἰῃ ἀεςοϊἀΐπρ' οἡ δὴν σουγβα οὗ 
δοϊίοη, ἰεῖ τπαὶ θὲ σπόοβθη νη ϊςἢ ἀοεβ ποῖ 
ταθῆε ἴῃς ρεᾶσς υἱτπῖπ γου.---εἰς ἣν καὶ 
ἐκλήθητε: {.ε., ἴο {8ὲ ἐπ)ογπηεπὶ οὗ ΜΘ ἢ 
γε ννεζε ἽδἹβά.---ἐν ἑνὶ σώματι: “50 πὶ 
γε ᾶγε ἱπ οὔὲ δοάνυ, τεβιὶς γαῖμεῖ τπδῃ 
αἷπὶ Ὀεὶπρ ἐχρτεββεά. Ἐϊβυπίοη ἰπ πε 
Ῥοάν ἰ5 ἱποοπιρδεδῖε νυ τπε ρεᾶςς οὗ 
ἰπάινίάυ4 !} τηεπηθετϑ. --- καὶ εὐχάριστοι 
γίνεσθε: “Δπὰ Ὀεςοπιε τπδη κί, ᾽ 1.6., ἴο 
(οά ἔογ ςδ]]πρ γου, οτ τῆογε ργοῦ Δ ΪῪ ἴοσ 
δε ρεᾶος ἱπ νοῦ Βεδγῖβ, νης ἰδ τς 
τηλίπ ἱπουρῆϊ. εὐχ. πιρῃϊ πηεᾶπ “ ρτα- 
οἷουβ᾽᾽ (4 τᾶγε βεηβε), δυῖ τῃϊ8 ννου]ὰ ποῖ 
Βε νεῖ ΒΥ ἐπουρῇ ἴο ἐπά 1μεβε ἐχβογία- 
[ΙΟΠΒ. 

νν. τό, 17. ῬατίδΙΥ ράαγα]εῖ τὸ ΕΡΆ. 
ν. 19, 20.-- ες. 16. ὁ λόγος τοῦ Χρισ- 
τοῦ: ΡτοΌΔΌΪΥ, ἃ5 υδυλ]Υ ἐχρίαἰπεὰ, “ Ἐδε 
Εοϑρεῖ,᾽ 50 οδι᾽ εἀ θεοδυβε Ηε ργοοϊαϊπιεὰ 
1ξ δῃὰ βρεᾶκβ ἴἃ τῃτουρῇ Ηἰ8 πιεββεηρβεσβ. 
1ὶρδείοος ἱπιεγργοῖβ τ 45. “ ἴπε ργεβεποα 
οἵ Οσίβε ἱπ ἴῃς βεαγῖ 25 δὴ ᾿πνναγά πιοηΐ- 
ἴογ᾿. ΤὮα ρῆγαβα οσοὺζβ οπ]γ ἤετα, δυῖ 
ο΄. τ Ὑπεβ5, 1. 8, 2 Τ εββ. [1]. ᾿.---ν ὑμῖν: 
δεοοοτγάϊηρ ἴο Ῥαυ]πα ὑδαρὲ πιυθῖ πηοᾶπ 
ἱπιπ γου, ἀηπὰ ργοῦδοϊν ποῖ ςο]]εςιίνεῖν 
(Μεγ.ν ΑΙΞ,, 405.) “ ἴῃ γοῦυ 48 ἃ Οδυτοῖ,᾽" 
δῖ ἱπάϊνιἀυ 41} .---ν πάσῃ σοφίᾳ: το Ῥε 
ἴδκεη νυ πὲ ΤΟ] οννίπρ ννογάβ (Βεπρ., 
Μεγ. ΑΙΕ, ΕἸΙ., ΟἹ., δυρε, ΑΒ0.), βίποε 
ἐνοικ. ἰβ Βυ ΠΠς ΘΠ γ αυδὶῆεὰ Ὁγ πλον- 
σίως, Δηὰ σοφῷ. βυϊϊ15 διδάσκ. πηυςῇ Ὀειίετ 
18δπ ἐνοικ. Τῆς Ὀαίδπος ἰβ Ὀαῖϊεσ ῥτγα- 
βεῖνςά, 45 ἐν π. σ΄. ἰδ ἴμεπ ραγδ!]εὶ ἰο ἐν 
χάρ. 1 ἰρβεῖοοι πιεεῖβ τῃε ἴδϑὲ ροὶπὶ ὃν 
τακίπρ ἐν χάρ. ν»ἢ διδάσκ., Ὀυῖ ἐνεη 
118 ννεσε ργοῦδθὶε ἴῃς οἵπεῖ δγριιπιεπῖβ 
ἃτῈ ἀεςϊδῖνε ἔογ ἴπε σοππεχίου ἢ ἴῃς 
τοἸ]οννίπρ ννογάβ.---διδάσκοντες καὶ νου- 
θετοῦντες: (Γ΄. ἱ. 28. ΓΙρΠεοος τεραγάβ 
της ρδγιοῖρῖεβ 248 υϑεὰ ἕοσ ἱπιρεγδίϊνεβ, 
ΜΈΙΟἢ ΕἸΠ σοῖς ΓΙ ΚΒ ἱπιροβεῖθὶς. ὙΠοτα 
8 ἃ β'1ρμῖ, Ὀὰϊ φυΐτε ἱπες Πρ! 0] ε, ἀπδςοΐα- 
πος πεῖς ἐαντοῦς, 88 ἴῃ νεῖ. 13.-- 
Ψ ὃς, ὕμνοις, ὃς πνευματικαῖς: ἴο 
Ῥε ςοππεοιεά ἐξ τα κ᾿ ἡλεδ τς ποῖ ἢ 
ἄδοντες (Ηοίπι., ΚΙ., Νν εἰ55), τ ΨΠΙΟἢ 
τῆς δοςυδβαῖίνες βῃουϊὰ ἤανε θεεπ υϑεά. 
Τῆε ρῥτγεςῖβε ἀϊβεϊπηοτίοπβ ἱπιεπάεά ἀγα ποῖ 
ςεγίδιπ, ἀπά ρεγῆδρβ ἴμεν βῃου!ά ποῖ δὲ 
δαγρὶν ἄγανη. Τῆς τηεαηΐηρ ἰδ, υνδῖ- 
ἐνεσ Κιπὰ οἵ βοηρ ἰδ πιδὺ ὃε, Ιεἴ [ἴ θῈ πιδάβ 
πε νεδίςοϊε οἵ τεϊ!ρίουβ ἱπβιγυςιίου ἀπὰ 
δἀὐπηοηϊτίοη. Ψψαλ. πιᾶὺ ὃε τεβιγιοϊεά ἴὸ 
τῆς ΟΙά Τεβίαπιεπε ῥβαϊπιβ, δυῖ τῃ18 ἰ8 
ἱπιργοῦαῦ]θ. ὕμν. ἅτε Βοηρ8 οὗ ργδῖβε ἴο 
αοά. δ. Π48 4 νίάες βεῆβε, δπὰ ννᾶὰβ8 
υδεὰ οὗ Δῃν οἶδββ οἵ βϑοῆρ. Ηεηποε πν- 
8 δάἀεά ἰο ἰξ, ἀπά ποῖ το ἴπε οἴδεζϑ, ἴου' 
ψαλ. ἰΒ υϑεά εἐχοϊϑίνεῖν δηὰ ὕμν. υϑυδ]}ν 
ἰπ ἃ τεϊϊρίουβ βεῆβε. ὅὴε ννοζγὰ οὗ ΟΒσίδι 
18 ἴο ἄννε}} ἰπ τ επὶ 80 τίσΠΙγ ἴπδὲ ἰτ βπά8 
βροπίδηεουβ ὄχργεβδίοη ἰῃ γεϊρίουβϑ βοὴ 
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1 Οἷἱν μεῖς χάριτι ἄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ Θεῷ 17. καὶ πᾶν ὅτι ἐὰν διά Ερῃ. 

μα, αὶ ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαρισ: 
ἴῃ Ν.Τ. τοῦντες τῷ Θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ. 

τῇ Οηϊγ ἰη 
Ῥααί, δας 18. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ' ἀνῆκεν " ἐν 

αὐδην μβειε Κυρίῳ. 10. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ " πικραίνεσθε 

Δυά εν. πρὸς αὐτάς. 20. τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, 
νὴ. αι, χ. 
ὁ 19 ἰα τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν Κυρίῳ. 21. οἱ πατέρες, μὴ " ἐρεθίζετε 

ὁ Ουϊγ Βεγε δηὰ 2 Οος. ἰχ. 2 ἰὴ Ν.Τ. 

πῃ τῇς ΟἸτιβιίδη 4586 πΊ Ὁ } 165 οἵ ἴῃ 6 Ὠοπηα. 
--ἐν τῇ χάριτι. Νοῖ ν»ἱ ἢ βινεεΐηεββ οσ 
Δοοεριδ ίςηεββ (ἰν. 6), νης ἄοεβ ποὶ 
δ τ᾿ Θεῷ οἵ ἴῃς ἐπιρῃδιὶς ροϑίξίοη. [ἴἰ 
τῆλὺ δε “ ὉγΥ τῆς Πεῖρ οἵ Ὀϊνίπε ρτᾶςς,᾽ 
δυῖϊ ποτε ργοῦδοὶν τπεὲ πηεδπὶπρ ἰ8 “ νἢ 
τῇδηκίι!πεββ" (Ὀς ὟΝ. βοᾷ, αυρι, 
ΑΌΡ.), οὐ δοοουπὶ οὗ ἰῆε τείεσεπος ἴο 
1Παπ κί πεββ ἴῃ νν. 15 δηά 17. ΤΒδηκ- 
ἔυπεβ8 ἤπάβ ἐχργεβϑβίοῃ ἰῃ βοῃξ.---ἐν ταῖς 
καρδίαις. ΤἼε τείετεποε ἰΒ ἴὸ ἴπΠ6 ἱππαγ 
βοηᾷ οἵ ργαῖβε, ψνῃϊ ἢ ἰ5 ἴο δε ἴΒε οουπίετ- 
Ρᾶτὶ οὗ {πε αὐυάϊθ]ε βἰηρίπρ. νηὶ ἰβ 
τηαδϑηΐὶ ἰ8 ΡγοΌΔΟΪΥ ποῖ βἰπριης ἔτοπι ἔπε 
δεασῖ, ᾿πουρῇ οὐ Μαῖξ. χχιὶ. 37. 

γεςσ. 17). πᾶν... ἐργῷ: ἃ ποπιϊπδῖϊνε Δῦ50- 
Ἰυῖε.---πάντα 15 ρονετηεὰ ὃν ποιεῖτε (ποῖ 
ποιοῦντες, 15 504.), Ξυρρ!!εὰ ἔγοπι ποιῆτε. 

ἀριστοῦντες. ΤῊΙΪΒ ἰδ ποῖ 50ΠΊ6- 
της δά άϊίοπαὶ τὸ δοϊίοπβ ἄοης ἰῃ τῆς 
πᾶς οὗ ΟἾτγίβε ; δυῖϊ τῇδε δοϊΐίοῃβ ἅτὰ 
τπεπιβεῖνεβ Ἵχργεββίοηβ οὗ [δη ΚῆΣ]π688. 

Μεγ. 18-ἰν. 1. ἘΝΕΟΚΟΕΜΕΝΥ ΟΡ ΤῊΕ 
ἈΕΟΊΡΒΟΘΑΙ, ΟΤΙΕΒ ΟΡ ΨΙΝῈΒ ΑΝῸ Ηὔϑ8- 
ΒΑΝΌΒ, ΟΗΙΌΒΚΕΝ ΑΝῸ ΡΑΒΚΕΝΤΒ, ΒΑΝῈΒ 
ΑΝῺῸ ΜΑΒΤΕΙΒ, ΨΙΤῊ ἘΒΕΟΌΕΝΤ ἈΚΡΕΕ- 
ἘΝΟῈ ΤΟ ΤΗΕΒΕ ὈΟΤΙΕΒ ΑΒ ΙΝΝΟΙΝΕΡ ΙΝ 
ΤΉΕΙΝ ὈὔΤΥ ΤΟ ΟΗΕΙ5Τ.---Ἴὴ (Πἰβ βεοιίοη 
πε τεΐδγεπος ἴο πε βυδ)εςῖ ργεοεάεβ ἵπαὶ 
ἴο ἴῃς τυϊηρ ραγίῖεβ, ἀπά τπεὸὶ ἄυτν οὗ 
οδεάϊεηςε 5 ἐπηρἢδβίβεά ἰο ργενεηὶ ἴδ]5ε 
ἱπέεγεηςεβ ἔγοπι ἴῃς ἀοςιτγίπε (παὶ παίυγαὶ 
ἀϊβεϊποιίοπβ ἃἂτὲ ἄοπε ἄννᾶὺ ἰῃ ΟΠ τγίβι. 
Ἡοϊεζτηδηη, ΟἸιγαπίᾶσε δηὰ ννεῖββ τ πκ 
δεβε ρῥγεοερῖβ ἂτζὲ δάάεὰ ἰπ ρτγοιεβί 
αραϊπβε πὰ [2156 τεδοἤεσβ᾽ δϑοεῖὶς  5Π|. 
Τῆς ἔδει τῃδὶ ννὲ ἤδνε βἰ πηι ῖασ, ἀπά (]|6ζὶ 
ἰηὐυποιίοηβ ἱπ Εῤλεδίαμς ι6}18 αρδϊπϑι 
1818. ΕρΡΗ. ν. 22 54. δηὰ τ Ρεῖ. ἰϊϊ. 6 πγᾶν 
Ὅε οοπηρᾶτεά.--- ες. 18. ἀνῆκεν [453 
Ὀεδεη ἴδκεῃ 88 ἃ ρεγίεςϊ ἰῇ βεῆβε οὗ ρτε- 
βεηῖ (Πυτῆογ, Βίεεκ, ΟἹ.), ἃ νίενν βα ἃ Όγ 
Μνίπε ἴοὸ Ὀὲ “88 ὑππθοθββᾶσυ 85 ἰΐ ἰ8 
Εγλξσπδε ον ἱπαάπη 5510] ε " (ΥΝνίπει- 

οὐϊοη," Ρ. 338). ἴὕδιυλι!ν ἴὰ 15. ἴακοπ 
88 80 ἱπιρεγίεςϊ, “845 ψγ85 ει ρ᾽,᾽" ἀπά ἰ5 
τπουρῆς (Ὀυς 1818 8 νεῦῪ ἀυδουβ) ἴὸ 
ἱπιρὶῪ ἃ τεργτοδοῆ. Ρτσορδῦϊυ ἐν Κυρ. 15 τὸ 
Ῥὲε Ἰοἰπεά ἴο ἰϊ, ποῖ ἴο ὑποτ. (εἶ, νεγ. 20). 

γες. 19. μὴ πικραίνεσθε: :.ε., ἀο ποῖ 

Ὅς αγβὰ οἵ ἱεγδϑῖς. Βεηρεὶ ἀεῆπεβς 
πικρίᾳ 28 “οὐϊυπὶ διηογὶ τωϊχίυση," 
ΨΠΙοἢ ἰ8 ἀουῖς, Ὀυῖ “ οὐϊυπι" ἰ5 ἴοο 

Ψ τ. 20. κατὰ πάντα ἰ5 οπιτεά ἰπ 

νεῖ. 21. ἐρεθίζετε: 1.ε., ἱτγίιαῖα ὉῪ 
ἐχδοῖίπρ ςοτηπιαπᾶβ ἀπά ρεγρεῖιδὶ ἔδυϊε- 
Βηάίηρ ἀπά ἱπιεγίεγεποε ἴοσ ἰπίεσίεσεηςος᾽ 
88κε. Τῆς οοηβοαύεπος οὗ βυςῇ ἸοΟ 58 
ἐχογοῖβε οἵ δυϊπογίεν ἰ5 τμαῖ τμ6 οΠὰ ὕε- 
φοπΊ68 ἀϊδοουγαρεά ; ἴῃ οἵα ννογάβ, Βὶ5 
βρίγίς ἰ8 Ὀσοκεη, δπὰ βίπος παῖ ἢῈ ἄοεβ 
Ἰεδάβ το ςοπβίαδπι δίαπια, ἢε ἰοβεβ ἕορε οὗ 
ενεσ δεὶπρ δὺϊε ἴο ρίεαβε. “Ετδςοῖυβ 
δΔηϊπλὰβ ρεβιϊβ ᾿υνεητατβ " (Βεπρ.). 

γει. 22. Τῆε οδβε οἵ βἷανεβξ ἰ5 ᾿γεδῖςά 
αἴ ρτεδῖοσ ἰεπρὶῃ τμδπ ἴμᾶὶ οὗ ἴπε οἴδες 
ΤΑταϊν τεϊδιίοηβ, ργοῦαθὶν οὐ δοοουηὶ οὗ 
Οπεβίπιυβ. Βυῖϊ Ῥδὺϊ] νν85 πιο ροββεβϑεὰ 
Ψ ΗΠ τμὲ πεεά ἕογ Κεερίπα ΟἸ τι βεϊδη 
ὅεεὲ ἴοπὶ ἴδε ϑβυβρίοῖοπ ἰξ πδίυγαιν 
οτεδιςὰ οὗ υπάεγπιὶπίπρ ἴδε Τοπβιϊευτίοη 
οὗ βοοίεῖγ. 80 ΨψΉϊε δοῦλος, ἐλεύθερος 
ἰδ ἃ ἀϊξιϊποτίοπ υνπίοἢ ἢᾶ5 ναπίβῃπεά ἕογ 
ΟὨἸ γι βείαπὶεν, ἰπ {πε ἱπιετεβὲβ οὐ ΟἸσίβ- 
τἰαπιεν δ5 ἃ βρίγιτυδὶ ρόοννεσ βϑοςίδὶ ἔγεε- 
ἄοπι δὰ ἴο δε σΠεεγαιγ οσγεροηα Ε}} (ῃς 
πον τεϊ ρίοη ννᾶβ δὖϊε ἴο δϑϑεγί 1ϊ8 ῥγίη- 
οἷρίε υνἱτῇ βυςοςββ. Αἢ ἱπβέγυςενα ρᾶγδ) εἰ 
ἰθ τὴς ἐχβογίδιοη ἴο βυδπιϊββίοα ἴὸ οοη- 
βεϊτυϊεά δυϊδοτγν π᾿ Εοπ. χὶϊ. [π᾿ Ῥαυ 5 
εἰπε βίανεβ ρτοῦδαδίὶν τπηδάς ᾧρ {πὲ 
ἴατρετ ρατὶ οὗ (δε ρορυϊδίίοπ οὗ {δε 
ἐπιρίτσε.---τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις : ορ- 
ἔμοτα ἴο τπεὶγ βρίγιτυδὶ 1 οσὰ. --ὀφθϑαλμο- 

νλείαις: δοῖβ οἵ ἐγε-ϑεγνίςε (Ξἰπρυϊατ ἰπ 
Ερῆ. νί, 6), ἐ.΄., βεγνίςς ψ δὶς 15 πιοϑὶ 
Ζεδίουβ ἤθη ἴῃς αγε οὗ ἴῃς πιδβῖεσ οἵ 
ονοϑίβεασ ἰδ ὕὑροὴ ἴμεπι. ΤΠε ννογὰ ννᾶβ 
Ῥεῖπδαρβ οοἰπεὰ ὃγ Ραυΐ.-- ὡς ἀνθρωπά- 
ρέσκοι. [{ἴ5 ἴῃς ΟΠ γί βιαπ᾽ 5 ἤγϑιὶ ἀσϊγ τὸ 
ΡΙεδϑε ἴδε ἴμογά, δηά τΠ|8 ἢε ςἂπ ἀο οἠἱγ 
ὈΥ ςοπϑβοϊεητίουβ ρεγίοτπηδπος οὐ Πἰ8Β ᾿δβῖκβ 
αυῖεὸ ἀρατὶ ἴτοπὶ ἴῆς τεςοορττίοα ἢε 
τερεῖνεβ ἔγοπὶ πιεη. [{ ἴδε ργίηςίρὶε οἵ 
δὶβ ςοπάυοσι 15 ἴῃς ρἰελβὶπρ οἵ πιεῃ, ἣε 
ΜΠ περίεσι ΠῚ5 ἀυτν νἤογα τῃ 15 πιοῖϊνε 
οᾶπποὲ ορεζαῖεα. --- ἁπλότητι καρδίας: 
“6 βρἰπρίεπεββ οὐ μεδγι," ορροβεά ἴο ἴδε 



τγ--25. ΠΡῸΣ ΚΟΔΟΣΣΑΕΙ͂Σ 543 

τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ " ἀθυμῶσιν. 42. οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ Ρ Οοὶν μος 
πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν " ὀφθαλμοδουλείαις,: ὡς σἱ. 6 (ρα. 
“ ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν " ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν Κύριον. οε ΒΙδ. 
23. ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώ- 4 Νοι εἴκει, 
ποις, 24. εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν " ἀνταπόδοσιν 
τῆς κληρονομίας - τῷ Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε' 25. ὁ γὰρ ἀδικῶν Ἢ 
τ Οηἱγ Ραϑὺυϊ ἰῃ Ν.Τ. 

ΟὨΪΥ Βεῖε 
Ἐρᾷ. νἱ. ὁ 
(ρας.); Ρ8. 

180 Τ᾿ Ττ, ΜΝΗ., νν 8. νἢ ΜΟΚΙ,. οφθαλμοδονλεια: [,η.,1.ἢ. ΠΠ ΑΒΌΕΕΟΘ, 
ὉΥ Δϑβδὶ πη]διίοη το Ερῆ. νί. 5. 

ἀουδ]ε- ἀεα!ίηρ οἵ εγε-βεγνίςα. --- τὸν 
Κύριον: ἰπ 5ὶρηίῆοαπε ςοπίγαβε ἴὸ τῆς 
τηλϑίεσβ δοζογάϊπρ ἴὸ τῇς ἤεβῃ, 

νεῖ. 23. Νοῖ οπῖν τηυβὲ ἴδε 5ανε᾿β 
ΜΟΥΚ δὲ ἄοπε ἰπ πὰ ἔδαγ οἵ ἴπε ἵογά, 
δυϊ ἄοπε 48 {{ ἰξ ννεγὲ δοῖμδιγ ἕοσ τη8 
Ιμοτά τπδὲ ΒῈ ννᾶβ ἀοίηρ ἰξ, ἀπά ποὶ ἴοσ ἃ 
τλεγε ΒυπΊδῃ πηᾶδῖετ. ἀπά {ἢ ϊ8 ρχίποϊρ!ς 
ἰ8β ἴο φονδθη ἄνευ ἀείαδὶ! οἵ δ΄β ναγιεά 
δεγνῖςα. ---ἀἐδ ψυχῆς: ΠΕΑΓΌΪΥ ἀπά ν τ 
βοοὰ ν"]].---οὐκ ἀνθρώποις : τΠεῖτ δετνίςε, 
Ῥδὰὶ ψου]ά 8δυ, ἰ8 ποῖ ἴο δε γεηάεγεά δὶ 
411 (οὐκ ποῖ μὴ) το τπεὶγ ἐαγιν πιδβῖεγ, 
δυϊ ἐχο!υβίνε!ν το (Πγῖβὲ. 

γες. 24. ονενες {πεῖγ εαγί]γ πηαβῖοσ 
ΙΏΔΥ τενναγὰ {πεῖς βογνίοε, ἔπεῖα ἰδ ἃ 
Μαβίεσ ψῆο νἹ}} ρίνε τΠεπὶ ἃ 7υδὲ τεοοπι- 
Ῥεπβε; διπουρῇ ἴμεν σάπποὶ γεςεῖνα ἂη 
ελγῖῆϊγ, Ηξ ν}} φῖνε ἴπεὲπὶ 4 πεᾶνθηϊν 
ἰπμεγίϊαποε.---ἀπὸ Κυρίον: ἰη Ἐρῆ. νἱ. 8 
παρὰ Κι. Τῆς δὔβεηςε οἵ {πε δγίίοὶς 18 
ποίεννοσίῃγ. [{ ἐπιρῃδβίβεβ ἴπ6 ροβίτοα 
τλῖμοσ ἴπᾶπ ἰἀεπιῖῆεβ τῆς Ῥεγζβοη οἵ Ηἰπιὶ 
Ψ 80 ρῖνεβ ἴδε τειννασά (οὐ ἴμε ἀπδγίῃγουβ 
ἐν υἱῷ, Ηεῦ. ἱ. 1). Ηδυρι τη κΒ παῖ μετα 
ἰ8β πὸ 5ἰρηίβοδηςα ἴο δὲ διϊδοβεὰ τὸ ἰϊ5 
οπηϊββίοη ; δυϊ, 45 Πἰἱρδιίοος βαυ8, “ ἰς ἰδ 
ϑίυἀϊουδὶν ἱπβογίεὰ ἱπ τε σοπίεχι᾽".-- 
ἄντα. ν τῆς κληρονομίας : τς “751 
τεοοπηρεηβεςοηβίβειπρ ίη ἴῃς ἱππετίίδηςσε". 
κλ. 158 ρεηϊεῖνε οἴδρροϑβίιίοη.-- -δονλεύετε. 
ΤὮΒ πᾶν δε ἴᾶκεπ 45 δη ἱπάϊοδιϊνε 
Τιρμιῖ,, ΕἸπάϊ., Μουϊε, Ηδυρι) οὐ 48 δἃπ 
ἱπιρεγδῖίνε (Μεγ., ΕἸ]., ΑΙἢ,, ΑδὉ.).. Τῆε 
ἰπάϊοδεῖνε ἰ8 ἀείεηἀεά οπ πε στουπά δαὶ 
ἴι ἴβΒ πεεάεὰ το ἐχρίδὶπ ννῆο ἰβ πηθᾶπὶ ὉῪ 
ἀπὸ Κυρίου (δυϊ 118 ννᾶ8 Ξυγεῖν ΟὈν]ουΒ), 
δηὰ παῖ πε ἱπιρεγαῖίνε 866 π|5 ἴο γεαυῖγα 
ὡς τῷ Κ. Βυῖ 1 ἰρπείοοι Ὠἰπιβεὶ φυοῖεβ 
Ἑοπι. χίϊ. 11, ψδετε ὡς ἰ8 ἀΔΌβεπί. Οη 
πε οἵδε παπά τῇς ἱπάϊςαϊτίνε ρίνεβ ἃ 
βοπιεννῆδιὶ ῆδιὶ βεηβα, δηὰ ἴΠε ἱπιρεγαῖϊνε 
ΒΕΕΠῚ8 ἴοὸ γἱεϊὰ 4 δείϊεγ οοπποχίοη ψ ἢ 
ΝΟΣ. 25. [τ|8 Ὀεβὲ τῆεπ τὸ δῖε ἴἴ δ5 δῃ 
ἱπηρεγαῖίνα. 

νετ. 25. Τῆϊβ νεῖβε ργονίεβ ἴῃς 
τεᾶβοπ (γὰρ) ἰος δουλεύετε. [ὲ ἰΒ ἀϊ8- 

Ρυϊεά ψΠΒεῖμες ὁ ἀδ. πιεδηβ ἴῃς πηλβῖεσ 
ὙΠῸ τγεδῖβ Πὶβ βίανε ὑπ’ 81}, οὐ ἴῃς βανβ 
ΨὯΟ Ὁγ Βίβ ἰάϊεπεββ ψγοη 8 ͵ 5 τηδβίεσ. 
Το ἱποῖϊυάς οι (Πἱρδεῖ,, Εἰπά!., ΟἹ.) ἰ8 
δίρῆϊν ᾳυεβιϊοπδοϊε, ποῖ οπὶν Ὀεσδυβε ἃ 
ἄουδὶς τεΐεσεπος ἰ8 οὐ ρτίποιρίε ἴο θὲ 
δνοϊάεἀ ἰπ εχεζεβίβ, Ὀὰϊ θεσᾶυβε ἔπε σοη- 
πεχίοη ἢ δονλ. ἱπ]ρ|1ε8 τπᾶὶ οης 5ἰὰθ 
οἵ {πὰ τεϊδιίοη οὐἱυ ἰ8 θείη ἄδαϊ ννίτῃ. 
11 18 σου πΊΟΩΪΥ τπουρῆς ἴπδὶ πε νογϑα 
ἰ8 Δπ ἐποουταρεπηεπί ἴοὸ ἔπε 8'ανε, Ὀαϑεά 
Οὐ ἴδε ϑϑυγάηος ἴπδὶ ἴῃς πιᾶϑῖεσ ψῃοῸ 
1} ἐγεαῖβ πὶπὶ νυ} τεοεῖνε ἢἰ8 τεοοηρεπβς 
ἰπ ἄυεα σουτβε. [π ἔδνουγ οἵ πϊ8 οὐκ 
ἔστιν προσωπ. ἰβ8 υτρεὰ, Ξίποα ἰξ ἱπηρ|ϊε 8 
τῇαλις πεν ἀγὲ ἰῃ ἃ βοςοίαὶ ροβίτίοη ᾿ς ἢ 
ταῖρῆς ἱπθυεποα δαγίθὶγ σουγῖβ, Ὀὰϊ ςΔη- 
ποῖ πκριτἰραῖα ἴΠ6 Ἰαάρτηεηι οἵ αοά. Βιυὲ 
ΜὮ1ΠῈ ἃ ΟἨἩγίβείαπ νντίϊτες οου!ὰ ἀϊβδβυλὰς 
ἴτοπὶ νεῆρεαποα ὉΥ ἴπε τπουρῆς τπδὶ 
νεηπρεᾶπος Ὀεϊοηραά το αοὰ δἴοπε, ἰὲ ἰ8 
ποῖ ογοάϊδ᾽ε ἐμαὶ Ῥδὰϊ 5ῃου!ά οοηβοὶε ἴπε 
βἷδνε οἵ ἐποουγᾶψε Πὶπὶ ἱπ Πὶβ ἀυστν ὈΥῪ 
πε τπουρῆς ἰδὲ ἴοσ ὄνεσν ψτοπρ Πα 
τεροείνεά Πὶβ πιδβῖεσ νου]ὰ ἤᾶνε ἴο βυβεσ. 
Αηά, 48 Ηδυριὶ βᾶυ8, ννεὲ βου] πᾶνε εἐχ- 
Ρεοϊεά ὑμᾶς δες ἀδικῶν Δληὰ δὲ ἰπβιεδλά 
οἵ γὰρ. ΤΠετε [8 480 ἃ ρυεβυπιριίοη ἰπ 
ἕαλνουτγ οὗ Δπ ἐχῃπογίδιίοη ἴο ἴδε βίανε ἤετσε. 
{ΠῚ} τεξειτεά ἴο ἴπε πγδβίεγβ ἰξ 'νουἹὰ ἤανε 
σοίλα πιοῖε παῖυγα!γ αἴεγ ἷν. 1. Νογ 
ἄος8 π' ΄. ΠΕΟΟβΒΑΓΎ ἱπιρὶν ταὶ τπς 
ντοηράοες 18 βοοίϑ! ἢν πιοσα ΠΙΡὮΪΥ Ρἰδοεά. 
τ ἐαυδιν νν6]1 ἀρρ 1ε8 ἴο ἑανουτιεἶβπι πὲ 
ταὶρῆς Ὀς ἐχρεοιϊεά ποπὶ αοὰ οχ τῆς 
ξιουπά οἵἩ τεϊ!ρίουβ ροβιτίου. 850. νε 
βῃουϊὰ ἱπίεγρτεῖ τῆς νεῖβὲ (γἢ ὟΝ εἰ85 
δηὰ Ηδυρι) 48 ἃ νναγηΐπρ ἴο (ἢς ΟΠ τ βιίδη 
βίανε ποῖ ἴο ργεβϑυπιε ου 18 (γίβιίαπίτυ, 
80 88 ἴο τπὶπκ τπαὶ Οοἀ υ»}}} ονεγίοοκ ἢ 5 
τηϊβάεεάβ οσ ἰάϊεπεββ. 
Οβάρτεε ἵΝν.--- νεσ. τ. ἰσότητα. Τα 

1τεγϑὶ πιεαπίηρ 8 “ ἐφυδι ν᾿" ἀπὰ Μεγεσ 
1ΔΚεβ ἰξ 8ο ἢεσε (30 ΟἹ., Η δυρι), ἐεχρίαἰπίης 
ποῖ οἔεαυδ ιν σοηξεγγεά Ὀν ἐπιαποὶραιίοη, 
δυῖ οὗ ΝῊ ττελῖπιεπὶ οὗ (ῃς β'ανε ὃγ δὶ8 
πιδϑίεῦ 45 ἃ ὑγοῖποσ ἱἰπ ΟἾγίϑῖ. [τ ΠΊΔΥ, 



44 ΠΡΟΣ ΚΟΔΟΣΣΑΕΙ͂Σ Ιν. 

5 Οὐν μετα κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν "προσωπολημψία. ΙΝ΄. τ. οἱ 
ἡ αὐ; 
παν, κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν "ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες 

1 

οζ Βἰδ. 
ακ. 

8 ΟυἹ 

πα; ᾿ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανῷ. 

2. Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχα- 

Οηῖν μεῖς ριστίᾳ, 3. προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ 
τἰ αν κα ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ,1 δι᾿ ὃ καὶ 

δέδεμαι, 4. ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ μὲ λαλῆσαι. 5. ἐν σοφίᾳ 

18ο [π., Το, Τοῦ, ΝΗ. ἘΝ. νἱἢ πιοδὲ δυϊπογίεεβ, ροββι ον ὉΥ δϑδίτητ! διοη ἴὸ 
Ερῆἢ. {1ϊ..4. τον Θεον: 5. ἢ ΒΙ,4, 41, 238, ΕἸΏ., ΡγΟΡΔΌΪῪ υπάετ ᾿ἰπἤυεηςε οἵ ἰϊ. 2. 

ἰπ βρίίϊε οὐ ΟἸιγαπιασε β ἀδπῖδὶ, τηεᾶπ 
“ δαυΐν,"" ἀπά {πε σοπιδίπαιίοη νυ ἢ δίκ. 
βυρξεβῖβ [18 πηεϑηῖπρ πετε. Ὅς πιδβῖεσ 
8ῃοι)ά τερυϊαῖς ἰδ ἐσεδίπιεπι οἵ Πἰ5 βίανε 
ποῖ ὉγΥ σςαρτίςε, θὰ Ὁ ἐαυϊιγ.---παρέχεσθε: 
“ ΒΌΡΡΙΥ οὐ γοὺσ ρατῖ,᾽᾿ ἃ ἀγπδσηὶς πιά άϊε. 

νγν. 2:-.6. ΕΧΗΟΞΚΤΑΤΙΟΝΒ ΤΟ ΡΕΑΥΕΗ͂, 
ἘΒΡΕΟΙΑΙΠῪ ΒΟΚ ΤῊΣ ΕΟΞΚΤΗΕΒΑΝΟΕ ΟΓ 
ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕ᾽Β ΨΟΚΚ, ΤΟ ΨΊΒΡΟΜ ΤΟ- 
ΜΑΚΌΒ ΤΗΟΒΕ ΨΙΤΗΟΟΤ ΑΝῸ ΤῸ ΡΙΤ- 
ΝΕΒ8 ΟΕ ΒΡΕΕΒΟΗ.--νν. 2-4 Ρδτγίίδ] 
Ῥάγδῖεὶ το Ερῆῃ. νὶ. 18-2ο. ---ἶ ες. 2. 
προσκαρτερεῖτε: οἵ. Ἐοπι. χίϊ. 12, ΑςἴδΒ 
1. 14. ϑιελάξαβιίπεβϑϑβ ἴῃ ὑγᾶγοσ ἰβ ορροβεά 
ἴο “ [αϊπεηρ "ἡ πὶ {π, ἐπε δεβὲ "Π]Πυδιγδτίοπ 
θείη ἴπε ἱπηροτίαπαίς νἱάονν ἂπά {πὰ 
ἰτηροτιαπαῖε ἐτιεπά.---γρηγοροῦντες ΤΔΥ 
τηεᾶη παῖ ΠΟΥ ἅτε ἴἰο ννδῖςἢ δραίπβι 
δτονηῦ 'νεᾶτν 80 ἔδαὶ ἴπ6ὸ ργᾶγεσ ὃε- 
ΠΟΠΊ68 πιο ῃδηίοδὶ, οσ, ἃ8 ϑοάδθη ἴδῖκδβ ἰΐ, 
Δραϊηβῖ οοπδιβεὰ τπουρῆς. Βυῖ ρεγῆδρβ 
1 ἰ ποῖ 50 τῆι ςἢ 8] οτῖπεβδ ἱπ ὑγάγεσ τΠδὲ 
ἰδ πηεᾶηΐ 8485 ἴπεῈ ψνιοΠ]πεβ8Β ψὨίο ἢ 
τηδηϊξεβίβ [186 17 ἴῃ τΠὸ ἴογπι οὐ ργᾶγεγ (80 
Ηοΐ., Ηδυρι). Ι͂ῃ ἔαδνουγ οἵ τῃϊβ ἰ8 
ἴδε υδὲ οἵ γρηγ- ἰῃ {Πὸ τεϊϊρίουβ βθῆβε 
ἔος ννδιοδέυπε88 ἀραίπβὲ τεπηριδιίοη .---ἐν 
εὐχαριστίᾳ: {παηκβρίνπρ ἰ5 δἀδεὰ, δῪὲ- 
οαυβε ἰξ βργίπρβ ἔγοτὴ {πε πεαγῖ {πη ΚΑΙ 
ἴον αοά᾽ δ ρὶἤδβ, απά ἐδπεγείοσε υνδῖο δι 
ραϊπβι Ἰοβίηρ ἴπεπλ. 

νεῖ. 3. ἡμῶν: Ρειμᾶρθ ἱποϊυάϊπρ 411 ἢϊ5 
{6 ]Πονν-νοσκεσβ, ργοθδδὶν ποῖ Ῥαυΐ δἱοπε, 
οη δοςουπῖ οἵ ἴπε βίηρυϊατ (δέδεμαι) .---θύ- 
ραν τοῦ λόγον: ἑ.4., ἃ τετηον] οὗ ννπαίενετς 
οὈβίσυςιβ ἰϊβ ῬΓΟΡτα88, ροββι ΟΪΥῪ 1 ρεγαῖίοη 
“τοπὶ ῥγίβοη, ἴο ψῃϊο μὲ ννὰβ ἰοοκὶηρ 
Τοτννατὰ (Ρῃ1π). 22). Εογ ἴπε πιεΐδρμοσ, 
ε΄. τ Οον. χνΐ. 9, 2 Οος. ἰϊ. 12.---λαλῆσαι: 
“Ἴρ0 848 ἴο βρεᾶῖ,᾽ ἱπῆηϊιῖνς οὗ πε ςοη- 
βεαιεδηςε.-τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ: 
πε τηγβίεσυ ψηΐοῃ Ὧδ8 ΟἾγῖβὲ ἴοὸγ ἴδ 
ςοπίεπῖ. Οπ δοοουπὲ οὗ Πὶ8 ῥγοοϊδγηδ- 
τίοπ οὗ ᾿ξ, ἀηά εβρεοίδιν οὗ {πε ἰσυτῃ τηδὶ 
πε Οεπε 68 ννεγα δάσηϊτιεὰ ἔγθεῖν ἴὸ 118 
δ]εββίηρβ, ἢς ἷβ πον ἃ ὑτγίβοῃεσ. 

γες. 4. ἵνα 8 νϑηῇϊου ΒΥ ςοππεοῖεά. 

ὙΒε υδυ8] ννᾶν 15 θεϑὶ Ὡς οοππεςῖς τ 
ἡ ἀνοίξῃ. ΤΕΐΒ 18 θεϊῖες τθδη ροὶπρ 
Ὅδοκ ἴο προσενχ., ΜΜὯΠεῈ τῇς Τοοπησχίοῃ 
ψ ἢ λαλ. ἰ5 διγαίποἁ. [1 τιν ὃς ἰδίκε 
(α5 Βεηρ., Ηοΐπ., 580.) «ἢ δέδε 
“Βουπὰ ἴπ ογάεγ {παὶ 1 πῇᾶὺ τηδηϊξεϑι," 
δυϊ ἱἢ 8ο Ὧν δῃπουϊὰ δὰ! πᾶνε ἀεβίγοά 
Ι ὃ ϑοάεῃ γρῖνεβ ἃ ρεουϊίατ τυγῃ ἴὸ 
τε τουρῃι. Ηε τπίηκβ Ρδὺϊ ἰβ θουπὰ 
ἵπ ογἄες ταὶ ἢε πον πιδηϊξεβε ἰοὸ δὶξ 
)υάρεβ ον ἢε σαὴπ ἀο πὸ οἵδες (δεῖ 
εὐ ρΒαῖὶς) ἴπᾶπ ῥγεᾶςῃ. ΤῊϊΒ βεεπὶβ ἴο 
Ῥὲ πιεῖ ὉῪ Ηδυρι᾽ 5 ογιεἰς5πὶ τῃαὲ ἔοσ τῃϊ5 
ΜῈ πχυβὲ πᾶνε ἢδὰ φανερώσω ὅτι δεῖ με 
λαλῆσαι αὐτό.---φανερώσω. ϑοάεῃ ὑγτρὲβ 
ἴῃ ἔδνους οὗἉ δ΄β ἱπιεγρσεϊδιίοη ἴπδὲ φαν. 
ἰδ πενὲσ υδεά οὗ Ῥαυ}8 ργεδςδίπρ, δαὶ 
ἴδετε βεεῖηβ ἴο 6 ΠΟ τεᾶβοῃ ΨἘΥ ἰΐ βου] 
ποῖ ὈΕ. [ἰ 18 ἃ βίτοηρεσ νοζγά ἔδδη λαλ.; 
δε ννδηΐῖβ ἴο “πηᾶκε ἴτ οἴεδσ".- --ὡς δεῖ 
λαλῆσαι τείετξ ἴο πε πηοάε οὗ ργεδςῃίην, 
δαῖ {πε ργεςῖβε βθῆβε 18 ἀποοτίδίπ. ϑογης 
τπΙῺΚ [τ τλεᾶπβ Ῥοϊ ἀν, οἵπεῖβ 'π ἃ ΨΑΥ 
βυϊεὰά το ἰπ6 ρΡεου δ οἰγουπιδίδποοϑβ, 
οἴδπετβ ἰῃ ἃ ννᾶν ἴπαὶ 85884}} Ὀς εαυδ] το (86 
δτιεαίπεββ οὗ (πε πιεββᾶρα. Οἵ, ἀραὶπ, ἃ 
τείεσεποε ἰβ δββυπηεὰ ὈΥ πιδὴΥ ἴὸ ἴδε 
7υάαϊδίηρ ορροβιτίου. Βυὲ ργοδδϑὶν {δε 
ἐξεϊπρ τπδὶ ργοπιρίβ ἴῃς ᾿νοτὰβ ἰβ (ῃδϊ ἴπ 
Ῥτίβοη 18 δοιίν!ν ψνὰ5 ουτυεᾶ, ἀπά πε 
νἰβῃεὰ τὸ Ὀὲ ἔγεαε {πὶ ἢ6 τῦῖρῇξ ργεδο ἢ 
πε αἀοΒρεῖ ντπουϊ τεβιγιςιτίοη. 

νεσ. 5. ΤΥ. Ἐρῆ. ν. 15. Αἢ ἐχβογίδ- 
τίοῃ ἴο ννῖίβε σοπάποϊς ἴπ τεϊδτίοη ἴὸ ποη- 
ΟΠ τι βείδπβ.-- -τοὺς ἔξω: τῃοϑε ουϊδίάς τῆς 
ΟΒυτοῦ; τὰς τείεγεηςε ἰδ βυρρεβίεδ ὃν 
πε πηεπιίοη οἵ θύραν τ. λόγου. ΤΕΥ 
τηυβὲ δὲ νν͵βε ἰπ ἐμεῖς τεϊδιϊοηβ υν τῇ {μετ 
80 85 Ὡοῖ ἴο ρῖνε {πΠεπΊ δπ υὑπέλνουγαδὶα 
ἱπιρτεβϑίοη οὗ τῆς ἀοβρεῖ.---τὸν καὶ 
ἐξαγοραζόμενοι: “ πηακίπρ γουγ πηλεκεῖ 
ΠΥ τοπὶ ἴπε οσοδβίοη " (Ελπιβαν, δέ. 
Ῥαμὶ ἐπε Τγαυεῖϊεν, ῬΡ. 140). Τδεγ δε ἴο 
δεῖζε πε δεϊπρ ορρογίυπιν ἤθη ἐΐ 
Οσουτβ ἴο ἀο ροοά ἴο “ἴποβε ψἰϊζδουϊ,᾽" 
δηά τῃυ8 ῥτγοπιοῖε ἴπε βργεδὰ οἵ (δε 
ΟΘοϑρεὶ. 
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Ὁ Οοϊγ Βεῖε 
6. ὁ ἘρΔ ΡΒ. 

λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἄλατι “ ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ γ:16 (ρα); 

ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. ᾿» ἶν. αἰ 
.«Τ. 

7. Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς ς Ουἱν δεῖς 
καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, 8. ὃν ἔπεμψα πρὸς ἰχ. ς“ο; 

Ταῦΐο χἰν. 
ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε ' τὰ περὶ ἡμῶν ' καὶ παρακαλέσῃ τὰς δ ΝΤ. 

, » , Ἵ Ν᾿ ; ἀ Οηϊν Βετε 
καρδίας ὑμῶν, 9. σὺν ᾿νησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς «πὰ: ζοτ. 

ἐστιν ἐξ ὑμῶν - πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ “ ὧδε. 
1ο. ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ "συναιχμάλωτός μου, 

Μᾶρκος ὁ ᾿ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ 

1 80 εἀὰ. 8} ΑΒΌ ΟΡ. γνω.... υμων: ΟΟΌΡΟΕΚΙ,; γνωτε.. 
3", δυϊ οοττοςιεα το γνωτε. . . ἡμῶν ὉΥ ἐᾷς, ΨὯΟ τε-οοσγεςίεά ἱπίο γνω. . - 

ει. 6. ἐν χάριτι: ρτοθδϑὶν ““ ρτδοίουβ,᾽" 
“ ρῥ᾽ελβαπε" ἰβ ἴῃς πιεδηϊηρ; ΥῪ ἴδε 
βυνεεῖπεββ δπὰ ςουτγίεβγ οὗ (Πεὶς σοηνεῖ- 
βδίίοη ἴμεν ἅγε ἴο ἱπίργεβ88 ἑδνουγα θυ ἴπε 
μεδίμεη. ϑοπῖε (πιοϑὲ γεοεητὶν Ηδυρί) 
τοϊπκ Ὀϊνίπε στᾶσα ἰ8 τηεδηῖ, δυῖ {Πὶ5 
ἄοεβ ποῖ βυϊξ ἅλατι 80 ννε]].---ἃᾷλατι 

. [ἢ οἰαββίοδὶ νυτίτογβ “" βδ]ῖ ᾽᾿ 
εχργεββεὰ {δὲ ννῖς ἢ νΒΙςἢ σοηνετγβᾶ- 
οη νγῶ8 βανουτεᾶὰ. Ηετε ννϊβάοπιῃ ἰβ ὑγο- 
ῬΔΌΪΥ πιεαπὶ οα δοςουηὶ οἵ εἰδέναι. Τετε 
τᾶν ὃε ἴπε βεοοπάδευ πηεδηίΐηρ οὗ ψνῃοἷε- 
Βοπιο, ἀοτγινεδ ἔγσγοῃῃ ἴῃς ἑμηςιίοη οὗ βδ]ῖ 
ἴο ῥγεβεσνε ἴτοῃ) Ἴοτγυρτίοῃ.---αἰδέναι: 
“80 88 ἴο Κπον,".---πῶς κιτιλ.: {ΠῈῪ 
ταυδβὲ 5ιτίνε ἴο ουϊεἰναῖε ἴῃ οἰ ἢ οὗ ρΙεδβδηὶ 
πὰ ννῖδε σοηνεγβαίίοη, 80 ἴῃδὶ ἔΠΕῪ ΠΊΔΥ 
ες δὖϊ]ες ἴο βρεᾶῖκ δρρτορσγίδιεἶῖγν ἴο εδοῖ 
ἱπάϊν!ἀυδ] (νὰ δὶδ ρεσου δῦ πεςάβ) ψνἱτἢ 
τοὶ πεν Τςοπλε ἴῃ ςοηϊδοῖ, 

νν. γ-18.: ΟΟΜΜΕΝΌΑΤΙΟΝ ΟΡ! ΤῊΗΕ 
ΒΕΛΚΕᾺΒ ΟΡ ΤΗΕ ΨΕΤΤΕΕ, ΜΙΤῊ βαυῦτα- 
ΤΙΟΝΒ ΒΕΟΜ ΗΙΒ ΡΕΙΓΟΥ-ΨΟΚΚΕΚΒ ΑΝῸ 
ἨΙΜΒΕΙΡ.--τνν. 7, 8 ρᾶσϑ!]εὶ το Ερἢ. νὶ. 
21, 22.--Ν ες. 7. Τνχικός ἰ8 πηεπιϊοπεὰ ἰῃ 
Αοςἰβ χχ. 4, Ερῇ. νὶ. 21, Τί. ι|. 12, 2 Τίπι. 
ἷν. 12. Ηε Ὀεϊοηρεὰ ἴο {πε ῥγονίηοε οὗ 
Αδία, διὰ ννᾶ8 βεηΐ δἱ τπ|8 {ἰπιὲ ποῖ Οὔἱν 
στὰ τηΐβ Ἰεϊῖῖας δυϊ νυν τῆς Ἐρίδβες ἴο 
τδε Ερμεβίδηβ.---ἀδελφὸς 15 υϑυ}}γ τΑΚοη 
ἴο ἜΧρσαββ Π8 γεϊδιίοη ἴο ἔπε τρετιθετα οὗ 
τῆς ΟΒμυτοῦ, τπουρὰ Ηδυρὶ τὨϊπκα ἰὲ 
πηεᾶπϑ Ρδυΐ᾿Β ὑγοῖμοι.--- πιστὸς διάκονος : 
“ἈΠ {0] πιϊπἰδίετ,᾽᾿ ργοόρδῦὶν το ΡῬδυΐ, ποῖ 
ἴο ΟὨτῖβι. πισ. ζοεβ δἷβο νι σύνδον- 
λος, δηά 5ἰπος {Π18 Ἄἔχργεβϑεβ ἃ γεϊδιίοηῃ ἴὸ 
Ῥαδὺὶ ἰτ 15 ργοβαδῖς ἰπδὶ διάκ. ἀοεβ 50 
ἴοο.---ἐν Κυρίῳ: το δε ἴᾶκεπ [ἢ 41} τῆτες 
ποὺπϑ οπ δοοουπῖ οἵ ἴπε βίηρίε γιὶς]β. 

Ψψεῖ. 8. ἔπεμψα: “1 δπὶ βεοπάϊηρ " 
(ερ  βιοϊασυ δοσίβι).-- - γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν. 

ΝΟΙ, 11]. 

ἷν. 2 ἰῃ 

ἐλάβετε ἐντολάς, (ἐὰν ἔλθῃ δία. 
εἶδεβ. οὐ Βὶρ. ακ. ἋΟἿἱγ μεθ ΝΤ. 

«μων: 
.«ὕμων. 

ΤΗΐβ ἰ8 ποὶ οἷν ἴῃς θεῖον διιεβιεὰ τεδά- 
ἱῃξ Ὀυϊ γίεἰἀδ τῆς Ὀεῖῖες βεηϑε, δεοᾶυδε 
Ῥοῖῇ θείοσγς (νεῖ. 7) ἀπά δέϊεγ (νεσ. 9) Ρδὺὶ 
βᾶγβ ἴμδλὲ Τγομίουβ ψ"}}} δοαυδίπε τῃεπὶ 
ΜΠ τηδίϊεῖβ ἂὲ Εοπιθ. Ηδ υνβῆεβ ἴὸ 
τεϊϊενε 1Π6 δηχίεϊυ οἵ ἴῃς (ΟἹ οββίδπβ 88 ἴὸ 
διὶ8. ννε]ίδσε.---παὶ : 866 οἡ ἰΐ. 2. 
ΤῊΙΒ υποῖίοη ἰ8 ποῖ δβογιδεὰ το Οπεβὶ- 
τῆυβ, ὑγῆο νν»88 ποῖ ἃ σύνδονλος. 

νεῖ. 9. Ὀνησίμῳ. ΡΠιϊεπιοπ᾽ δ ταη- 
ΑΥΑΥ δίανε, νο νὰ8 τεβουεὰ ὃν Ραυ] 
δηὰ οοηνεατίεὰ ἴο ΟὨτβεϊδηϊγ. Ρδὺυ] βεηὶ 
δὶπὶ ὈΔοῖκ ἕο ἢί5 πιδβίεσ, ἢ (ἢ ἐχαυ δια 
Ερίβιῖς ἴο Ῥῃϊεπιοη ἀεβραϊοῃεὰ δὲ {πε 
ΒΔΠῚ6 Ἐπης ἃ5 118 Ἰεϊῖετ, Ης βρεᾶκβ οὗ 
Ἠἰπὶ ἴῃ τῆς πιοβὲ αβεςιίοηδῖς ἰεγπιβ, ἴὸ 
δεουγα ἃ '᾿ψεϊσοπις ἕοσ Πὶπὶ δἱ (ἰοΐοββδ. 
Ηε 8εεπὶβ ἔγοπι τπΐβ ραββαψε ἴὸ δᾶνε δὲ- 
Ἰοηρεά ἰο Οοἴοξβδε, δἀπὰ ννεὲ πΊδυ ἱπέες 
τδαῖ τηϊ5 458 ἴπε βοῖης οἵ Ρῃϊ]επιοη. ἵὲ 
τῆς δυῖμοσ οὐ (οϊοββίδηβ ἰεᾶγηϊ ἢἰ5 πᾶπης 
πτοπὶ ἴῃς Ερίϑβιϊε ἐο ἢ ]επηοη, ἰτ ἰβ διγαη σε 
δαὶ ἢ βῃουϊὰ ἤανε ςοπιεηϊεὰ Πίἰπηβεῖς 
ΜῈ (ἢ18. θαϊὰ τεΐεγοπος, δπὰ τηδᾶς πο 
Δ]υδίοη ἴο δὲβ ἀεβογίίοη, ςοηνεγβίοη δηὰ 
τεΐυγη ἴο 8 πηλϑῖεσ. ϑυςἢ οπιίββίοη ποῖα 
ἰ8 οπαγαςιεγίϑιϊς οὐ Ῥαυ} 8 ἀεἰςδογ.---τὰ 
ὧδε ἰδ νυάδετ τῃΔη τὰ κατ᾽ ἐμὲ (νετ. γ). [τ 
τ εδη8 811 τπδὲ ἰβ παρρεπίηξ ἴο ἴῃς Οπυσος 
ἱπ Κοπιε. 

Ψψεσ. το. ᾿Αρίσταρχος: ἃ παῖϊνε οἱ 
ὙΠεββδίοπιοδ, τπεπεοηςὰ ἰη Αςὶβ χὶχ. 29, 
χχ. 4, χχνυῖϊ. 2, ΡΏ1]πι. 24. [πὸ ΡΠΙπι. 
ἘΡδρῆτγδβ ἰβ ππεπιίοπεὰ ἃ5 Ῥδυ}᾽8 {ε]ονν- 
βείϑοποτ: Ετί ζϑοῦς βυσρεβιεά ταὶ Πὶ5 

ἰεπάϑβ ἰοοῖς τυγηβ ἰῃ νοϊυπιδειν βμασίης 
8Β58 οἀρεἰνιτγ, ἀπά εἐχρ᾽δὶπεά πε ἀϊβετεπος 
θεῦνεεη ἰδὲ ἵννο ΕΡίβι1εβ. ἰπ τὴϊ8 "νῶν. 
Τδε ἀϊνετρεποε Ὀεΐννεςπ ἴδε το ΕΡ 8116 5 
τεβῆεβ ἴο δυϊπεπεὶοϊγ, ἔογ ἂπ ἱπιτδῖοσς 
νουϊὰ ποὶ πᾶνε οτεδιεὰ ἃ ἀϊβηου εν οἱ 

35 
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πρὸς ὑμᾶς δέξασϑε αὐτόν.) 11. καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ 
ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
οἵτινες ἐγενήθησάν μοι ᾿ παρηγορία. 12. ἀσπάζεται ὁμᾶς ᾿Επαφρᾶς 

ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν 
κε Οοὶν βατε ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν 

νει τι, παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. 
χχὶ. 
Ν. τ΄ 

᾿8ΟοΤΟ Το ΝΗ. Νννκ. νι 3." Β 23,71. 

τιῖδ Κίηά, Μᾶρκος (80 δοοεηίεα Ὁγ Β[458 
αὰ Ἡδυρι, ᾿Ῥντῦο τείδειβ τὸ Ὀ ΘΊ εγρεῦ 
πη ςοηβτπιδιίοη), ἴῃς σουβίη (ἀνεψιὸς) οὗ 
Βαιπαῦαβ, Ψὴο πιᾶν ὉΥ 1818 εἰπιε πᾶνε 
Ῥεεη ἀεδᾶὰ. Ης ἰβ πο ἄουδε (πες ]ομη 
Μασίκς οὗ τῆς Αοῖβ ἀπά τῇς Ὄνδηρείιβι.--- 
ἐλάβετε ἐντολάς. Ννε ἀο ποῖ Κπονν ννῃδῖ 
ἴεδε οοπηπιληὰβ ετε. ἐλάβ. οαπηοῖ δὲ 
ἂῃ ερίβιοίδσυ δογίδι (χπά ρεγβοη), ἵπεσγε- 
ἔοτε ἴδε σοστῃπιαπάβ πιυδὲ πᾶνα Ἀρρὰν βεηὶ 
Ριενϊουβῖγ. ἐὰν ἔλθῃ κιτιλ. τηᾶν ἜἼχργεβδ 
1πς βυδείδηςε οὗ {μεπ|.---δέξ . Ραυὶ 
ΤΔΥ Ὦανε ἔεαγεὰ τῃδλὶ Μαγκ᾽β ἀεέεοστίοη 
ἴτοπι Ἀΐπι, ννῃϊςἢ Ἰεὰ το πε βῆδγρ αυᾶγγαὶ 
δεΐννθεη ἢΐπὶ ἀπὰ Βαγπαῦδβ, πριρῃϊ ργα- 
ἠυάϊςε ἴτε Οο]οβδίδῃβ δραϊπϑὶ πίη. Τδα 
ταεηϊτίοη οὐ δὶβ γεϊδιοπβῃΐρ ἴο Βαγηδ- 
ὍαΒ ννᾶβ γοῦν ἱπίεηάδά 25 ἃ γεζοπι- 
τηεπάἀδιίοη ἴο μεῖς Κίπάηαββ. Ης 
Βεεπὶ8 ἴὸ ἤδανα ὕξεη ὑπκπονῃ ἴὸ ἴδς 
Οοἱοβδβίδῃβ. 

γες. τι. ᾿ἸΙησοῦς: οἴπεῦνν δε υπκηοννῃ 
ἴο 8. Ζαῃη ἠδ8 ννεῖ! ροϊπιεά ουἱ τπᾶὶ 
τῆς πιεπιίοη οὗ {Π|8 πᾶπια, ἰπ δά ἀϊίοπ ἴὸ 
ἴῆοβε πιεπιϊοηεὰ ἱπ ΡΠ σπηοη, ογεδῖεβ 
ἀϊβηουϊεῖεβ ἴος τδ6 ἱπιρυρτπεῖβ οὗ ἴδε 
αυϊπμεπείςιν, [ ΡΠ] πιοη ννὰβ δυϊμεπεῖς 
ΨΥ βῃουϊά δῃ ἱπιιαῖοσ νοηΐυγε τὸ δά 
ἂπ ὑπκπονη Ρεΐβοη, ἂπὰ Ἂβρϑοίαὶν τὸ 
᾿αλλθδισεν πε πάπα ]6βυ5, ἰπδὶ 80 βοοῃ 

ε βδοιεὰ δπιοηρ ΟἨγίβείαπβ 1 
ποῖ δυϊπεητίς, ἢν βμουϊὰ μα ποῖ ἢανε 
ςορίεἀ ἰπ)8ε]}---οἱ ὄντες ἐκ περιτο, ἢν: 
ἴο Ὀς τᾶκεη ννἱτῃ τῆς (Ο]] ον ΠΣ ἸνΟΣι 
δρίἴε οὔ τμε αὐνκιναγάῃεβδ οἵ ἴπῸ Ἡβολενρῦπὰ 
ὕοη. ναὶ ἰβ πιθαπὶ ἰδ ἐπαὲ ἴΠεβ6ὲ ἅτε 
τῆς ΟΠ οπεβ οὗ δε οἰτουπιοϊβίοη ν᾿ ῆοῸ 
δανε δε 4 δεῖὶρ ἴο δῖπη. [1 ἃ βἴορ ἰβ 
Ρίαςεά αἱ περ.» νν» βεῖ {πε βεῆβε {μ8ἱ [μεβϑς 
ΨῆῸ βᾶνθ 7υβὲ Ῥδδη πιεπιίοπεὰ γε δῖβ 
ΟὨΪγ ἐεϊ!ονν-νοσκεσβ, συν Βίοἢ 8 ποῖ ἴσα. 
Απβίδσοδυβ ἰδ γοῦν ποῖ ἱπουδεά, ἔοτ 
δε νεηϊ ἃ8 οπε οἵ ἴπε ἀερυϊδείοη βεπὶ ΌῪ 
ἴδε σἀεηε]ς ΟἸ τί διίδηβ νυν ἱἢ της ςοἸϊεσιίοη 
ογ ἴῃς ΟΒυσοὴ δὲ [ογυβαίετη.---οὗτοι 
ἴος τῆς διετυάς οὗ εν δ ΟἸτιβείαπβ ἴπ 
Εσπιε τοινατάβ Ραϑὺὶ οὐ, ΡΒ]. ἱ. 15-17, 1]. 
190-24. ΤῊΪδ ἰδ πιοῦσα παΐυγαὶ ἰῃ ἃ ἰεϊίε 

13. μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν 
Ἐ πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικίᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 14. 

στητε: [.ἢ., ΕΝ νὰ ΒΟΑΟΌΘΚΙΡ. 

ἔτοπὶ οπλε ἴμᾶπ ἔσγοπὶ Οξεβᾶγεᾶ. 
λείαν τοῦ Θεοῦ. ΤΠε ρῆγαβε 5. ἱπίδη- 
Ὀοπαιν σποβαη; ἴῃς [εν ἡνεσε ἀενοιεὰ 
ἴο ἴδε Κίηράοπι ; Ρδυϊ] βου! μανς ἐουπὰ 
ἰπ ἴδε ]εννῖβῃ ΟΒσιθιίδηβ μἰβ θεβὶ μεῖρεσβ. 

θησαν: {πε δοτίδὶ 86επῚ5 ἴο ροϊηϊ 
ἴο δοπιε βρεςϊδί ἱποίάβηϊ. 

γες. 12. ᾿Ἐπαφρᾶς: φοεεοη ἱ.7. Ηε 
ψ 88 Εἰἴπες ἃ παῖϊνε οἵ (οΐοββας οὐ μδὰ 
βαιἰεὰ ἐδμετε.-- δοῦλος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 
Ῥδυ] υ868 1Πἰδ ἴεστὶ οἴεπ δι ίτας εὶς Ραὶ δαὶ 
οὗ πο οπε εἶβε εχοερὶ πετε ἀπά Ρἢ]}. ἱ. σ, 
πεσε με ο8115 Ὠιπιβεὶῦ δηὰ Τιμιοῖδν 
δοῦλοι Χ. ᾿Ἰ. Μεγες δηὰ ΑἸοσά οοππεςοὶ 
ΜῈ ὁ ἐξ ὑ ὑμο δυῖ ἰτ 5 δεῖς ἴο Ρίδοε ἃ 
οοσηπιᾶ δἤεσ ὑμῶν.---πεπληροφορημένοι: 
866 Οἱ ἰΐ. 2. ὕδονην ἰτ ἐδ Ἐρηδσι δῆ δετε 
ΚΡΗΪΥ δεβυγεὰ ". Ηδαυρι ἐπίπκκα τῆδι αἴτει 
τέλειοι τῃϊβ ἰδ ἀπδυϊτδδίς. Βὰΐ ἡ“ τς 
τγϑηβαῖε “ οοσρίεῖε " οὐ “ δΙ|]εὰ,᾿ τπὶ5 
15. ἰδυϊοϊορίςα!, αηὰ ἰτ 15 ποῖ οἰδασ πδὶ 
τέλ. ςονοτβ 1} ἀββυγδηοε.---ἐν παντὶ θελή- 
ματι Θεοῦ: “ἷπ ενεσυιὶπρ τδαὶ Οοά 
Ψ}116". Μεγεῖ δπηὰ Αἰίοσά σοηπεςὶ ψ πῆ 

(οτ 88 ἴδεν τεδὰ στῆτε), ὃυῖ 11 ἰς 
Ῥεῖτοσ ἴο οοηηεοῖ νυ τῆς ΝΟ ρασιςίρῖες. 

νει. 13. Τῇῆε δηχίεϊν οἵ Ἐρδρῆτγδβ ἔοε 
1δεβε Ομυσομεβ ν85 ΡγοῦδὈΥ ἀπε ἴο ἰδ 
τοηποχίοη νὴ ἴπεπὶ, εἰ πεῦ δ5 ἐουπάει 

μ᾽ ὁ ἰα ὁ ἀγαπητὸς: νες. Ἧς Λονκᾶς τι γα 
“μυκε ἔπε ρἢγβὶοίαπ, ἴῃς Ὀεϊονεά,᾽ πὸ 
ἄουδι το Ῥὲ ἰμεπ εἰβεά αἰεὰ τδε ἐνδηρεῖιει 
κε. Ηἰβ ντίτηρβ πᾶνε θεεη βῆονῃ ἰὸ 
ἐχδῖδῖς ἃ Τςοπβίδεσαρ!ε υδεὲ οὗ τηεάϊοδὶ 
ἴοτηβ. ΤΠῈ πᾶτε ννὰβ ογ᾽ ρί πα! γ 1πολ- 
8. Ηε ννὰ8 οἰεαγὶνυ ποῖ οὴς “οὗ δε 
οἰγουπηοϊδβίοη " (νεῖ. 11), ἃπά δὶβ, ἃ5 
οἴη ροϊπιεὰ ουΐ, δεεπὶ8 ἴο δχοϊυάς ἃς 
ῬΟΒδΙὈΥ τῆδὲ με ψτοῖς ἴτε Ἐρίβεϊε ἴὸ 
τς Ηεὕτσενβ. μᾶς: πιεηποηοὰ ἰΔϑὶ 
δηὰ νϊπουΐ σοτηπηεπάδείοη. ΤῊΪΒ 18 οοσα- 
ΤτΊΟΗΪΥ εἐχρίδίηθα 48 ἄυε ἴο ἃ ἰοσεδοάδιηρσ 
οὗ Ῥδὰ] ἰμδὶ ἢς ννου]ά τὰσῃ οὐἱ δδάϊυ, 
δυρρεδιεὰ ὈΥ {πε τεΐεγεπος ἴο ἢἰπὶ ἰῇ 2 
Τίῃ). ἱν. το ἃ5 πανίηρ ἰεῖ πη. Βαΐ ἰῃ 
ῬΏΪΠπλ. 24 δε ἰβ ραςεὰ Βείογσε ἴθκὸ δπὰ 
πυπιρετεᾶὰ ἀπιοηρ Ῥδυ}᾽ 5 ἔε]ον-νογίκεσς. 



11--- 18. 

ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς, καὶ Δημᾶς. 
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15. ἀσπά- 
σασθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον 
αὐτῆς ' ἐκκλησίαν. τός καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, 
ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ 
Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17. καὶ εἴπατε ᾿Αρχίππῳ, 

Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 

18. " Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν 
δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

δ 2 ΤΒεεβ 
ΕΣ. 1γν1 
Όος. χνὶ. 

1 80 ["η., Ττ, πῖρ., ΝΝ.Η., ΕΝ. τὰὴρ., νν8. τῇ Β 672. αντου: ΠΕΕΟΚΙ,; αὐτῶν: 
Τ., Ττι, κᾶν, ἘΝ. Ψ τ ΜΑΟΡ 17, 47. 

Ῥοββίθὶν ἢε ψτοῖες ἴδε Ἐρίβιε, δηὰ ἰβ 
τππ5 πιεπιϊοπεὰ ἰδϑὶ δηᾶά νους ρῥγαίβε. 

Ψεῦ. 15. Νυμφαν τὴλυ ες πιϑβου πε 
(Νυμφᾶν) οἱ {επιίηιπε (Νύμφαν). ΤΒε 
Ῥοεῖς ἔοσπι, Νύμφαν, 15 ἱπηρτοῦδθ]ε; οα {πὰ 
οἴδεσ ἤδη πε σοπιγδοιεά ἔοσση, Νυμφᾶν, 
ἰβ τῶσε. [1 αὐτῶν ἰ5 τεδά, εἰἴῃεῖ 18. Ρο8- 
51015. Οἰπογνῖβε {πε ἀεςίδίοη ἰβ πιδάς 
ὉΥ ἔπε ἌἙποῖοε θείννεεη αὐτοῦ ἀπά αὐτῆς. 
1τ 566 πὶ8 ργοδδδῖε τπαὶ αὐτῶν ννᾶ5 ἀυε ἴο 
οἤδηρε ὃν ἃ βογῖθε νῆο ἱποϊυάεά ἀδελφ. 
ἴῃ ἴδε τεέδσσεποα. Απὰ ἃ βογῖδε πιῇ δἰ τεσ 
ἴῃς {δπηϊπῖπα, βϑυπιίηρ παῖ ἃ ᾿νοπηδῃ 
ςουϊὰ ποῖ ἤᾶανε Ὀξδεη πιχεπιϊοηεα ἴῃ τῆ 18 
νᾶ. Τα διϊεβίδιίοη οἵ αὐτῆς 18 ΝΕΓΥῪ 
βῖγοηρ, ἱπουρ ἢ πυπιαγίοδιν βρῆς. ΤΒε 
ΟΒυτοῖ ἴῃ Πες πουβὲ ννγᾶβ 4 [ἰ,δοάϊεεδῃ 
Ομυτοῖ, ἀϊδῖίπος Δρραγεπῖν τοῦ {πε 
οἤεῦ Ομυτοῆ οὗ ἴτε ἴονπ. 

γεσ. 16. τὴν ἐκ Λαοδικίας : οἰελΙν ἃ 
Ἰεῖῖεσ βεπὶ Ὀγ Ῥδὺυ] ἴο 1,δοάϊςεα, ννῃιςἢ 
με Οοἱοδββίδπβ ἅγε ἱπβίσυςιεὰ τὸ ργοζυγε 
ἃπὰ τεδὰ. [τ πιᾶν ὃε ἃ ἰοβὶ ἰεϊίεσ, οἵ ἴὶ 
ΣῪ Ὧδε Οὐτ 50-(Δ|]|εἅ Ἐρίβεϊε ἴο τῃε 
Ἐρπεβίδηβ, ἴο νοῦ Μαγοίοη γεέεγβ 85 
τῆς Ἐρίβεϊε ἰο ἴδε 1,δοάϊςεδπβ, ἀπά νος ἢ 
ΑΒ ΡῬΙΟΌΔΟΌΪΥ ἃ οἰγουϊας ἰεϊίει. Δ εἰβ8 
ΔΙρυεβ ἴπδὶ [ἃ σδηποῖ δὲ ἔπε ΕΡίδβεῖε ἴὸ 
πε ἙΡδΒεβίδηβ, ἔογ ἴπαὶ ννᾶβ βεηὶϊ δῖ {πε 

ΒᾶτηἜ {ἰπιεὲ 48 ἰῃϊβ, δπὰ πεγείοσε Ραὺ] 
οουἱά ποῖ ἢανε βεπὶ βδ᾽ υἱδίίοῃβ ἴὸ 1.80- 
ἀϊςεα ἰπ (8 Ἰεϊίεσ. Βυῖ {πὶ8 18 ΕΔ ΠΥ 
πδῖυγαὶ, [5 ἘΡΒεβίδῃβ ννᾶβ ἃ οἰσουΐασ ἰεξῖεσ 
(πὰ τῆς αὔϑεηςε οὗἉ βδ᾽ υϊδιίοηβ ἰ8 ἀϊῆςσυϊε 
ἴο ἐχρίδίπ οἰπεγννῖβα), δηὰ 17 τηΐδ Ἰοϊίεν 
ν 85 ἴο Ὁε ραββεὰ οῃ ἴο 1,δοάϊςθ. 

γεγ. 17. Αὐοῦιρρυβ τῆδυ ἢᾶνε θδδη δὶ 
1μδοάϊοεα, Ὀὰϊ τόσα ῬγΟΌΔΙΥ ποῖ, ἔογ ννε 
ΒπουἹὰ πᾶνε εχρεοϊθά ἴῃς τεΐεγεηςε τὸ 
Ὠἷπὶ ἰπ νεσ. 15. Τῆς ΟΠυτοῇ 15 δπίγυβιοὰ 
ΜΙ τε ἀυῖγ οὗ ἐχῃοσῖπρ οης οἵ [8 
τηϊηϊβίεσθ. Ὑεγα ἰδ ὯὩῸ πεςὰ ἴο ἰπέεσ ΔἢΥ 
5᾽δοκῆεβ8 ὁπ ΠΙΒ ραζγί.---ἐὀν Κυρίῳ ἰ8 Δὐἀεὰ 
ἴο ἘΠΊ ΡΠ 45.886 ἰϊ8 ἱπιροτίδηςε, δπᾶ ἴῃς πεεὰ 
τηαῖ ἰξ βΒῃου!ά δε Ζεδίουδίγ δι] 8]1ςὰ. 

νες. 18. τῇ ἐμῇ χειρὶ: τε τεβὲ οὗ ἴδε 
Ἰεῖῖεγ ννουϊά δὲ νντίτῖεπ Ὁγ ἂπ ἀπηδηπεηβίβ. 
ΑΒ δὲ ντῖϊθβ, ἢἰβ οἤδιη, δβίδηθά οἡ δίβ 
Ἰεῖ παηᾶ, τννουἹὰ ἱπιρσγεββ ἰϊβεῖῦ οπ Πίδ 
ποῖῖοθε. Ἡδεποε τἴπε ἰουςπὶηρ τεαυδδὲ 
“ ΒΕΠΊΘΙΩΒΕΙ τὴν Ὀοπάδβ,᾽" ΜὨΙΟὮ πιὰ 
τῆς βρεοίδὶ Σ ἷ: μεθ᾿ ὑμῶει ἰπ γους 
τάγεῖβ.---΄δ χάρις ὑμῶν: 80 ννὩ- 
δε ΔΏΥ ἀῶ ἀο πα ήτο, ἴα ΕρΒ. δπὰ 
1: δηά 2 Τίτῃ. ἴι 18 ποῖ 50 ἴῃ πε βαυίεγ 
Ἰεϊῖεγβ, Ὀὰὲ πείῖπεσ ἰ5 ἴὲ 80 ἴῃ ῬΏΪ]. (οἵ 
Τιϊα5). 

ΤῊΕ ΑΒΕΚΌΕΕΝ ΟΝΙΝΕΒΕΒΙΤΥ ῬΒΕΒΒ ΨΓΙΤΕΌ, 





ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (φοοσῖς 





δίΔΠΙΟΓ {{Π||05}}} {81} 
ϑιαηίογά, (αἰ! ογηΐα 

ἴῃ ογάοσγ ἰμαὶ οἴμιεσβ ταν 86 1818 θΟΟΚ, 
ΡὈΪεαβε γεϊυγῃ ἰΐ ἃ5 8000 88 ροβϑίδὶἊε, δυΐ 
ποὶ ἰαἴογ ἴῃδη {με ἀαίε ἄτι. 




